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 ـ  ٝك٢ هللا ٤ُٔيٗخ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٔ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ 

َّ ، ٣ُٜيم   ٣ئٖٓ ) ٝ ـ ف ـ ١ ( أُهزَِ ػٖ ٣َ١ن حُٞك٢ أُِٝك٢  ) أ ـ ّ ـ ٕ (  ٣ٌلَ× ٣ُو

 ، ططِن ػ٠ِ حُٔلَى ٝحُـٔغ    حُٔل٤٘ش حُلِي ) د ـ أ ـ ّ (  طلَف× طلِٕ  طزظجِْ

ِك٢ ٝك٤٘خ  رللظ٘خ، رَػخ٣ظ٘خ  رؤػ٤ُ٘٘٤خ ُٝ  اٍٗخىٗخ ، طؼ٤ِٔ٘خ ُي   ؽ 

 ٗخؿٕٞ× ٛخٌُٕٞ رخُطٞكخٕ  ُٓـَهٕٞ ٫ طليػ٢٘ ك٢ أَْٓٛ،٫ ط٘لغ ك٤ْٜ ٫ طوخ١ز٢٘

  -: طل٤َٔ ح٣٥ظ٤ٖ
 ٣ؼِٕٔٞ، ًخٗٞح ٓخ ػ٠ِ ٣لِٕ ك٬ آٓ٘ٞح، ح٣ٌُٖ ؿ٤َ ٞٓٚه ٖٓ ٣ئٖٓ ُٖ رؤٗٚ ـ طؼخ٠ُ ـ ٤ٓيٗخ ًٗٞكخ ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  هللاأهزَ  

ّ   ٧ْٜٗ ظِٔٞح ح٣ٌُٖ ك٢ ٣٘لغ ٝأ٫ ٓ٘ٚ، ٝرٞك٢ هللا رَػخ٣ش حُٔل٤٘ش ٣ٜ٘غ رؤٕ ٝأَٓٙ  .رخُـَم ػ٤ِْٜ ٓلٌٞ

 -من جمال التعبٌر:

ًََ هََُُنوحَ َإِلَىََوأُوِح ْفَعلُونََََكاُنواَِبَماََتْبَتِئسَََْفالَآَمنََََقدَََْمنََْإِّلََََّقْوِمكَََِمنٌََُْْؤِمنَََلَنََْأَنَّ َاْلفُْلكَََعََِواْصنََ"63َ"ٌََ

ِنَنا ٌُ ٌَِناَِبأَْع ُهمَََْظلَُمواَالَِّذٌنَََِفًَُتَخاِطْبِنًََوّلََوَوْح  "63"َُمْغَرقُونَََإِنَّ

 (  حفظ)  سفٌنة نوح علٌه السبلم :  ولالدرس األ
 (   ٕٗ:  ٖٙقرآن كرٌم ، سورة هود ) 

  

 نصوص 
 لحظات ؼٌرت التارٌخ    :   الوحدةَاألولى
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 : ر٘خء حُلؼَ ُِٔلؼٍٞ ُِؼِْ رخُلخػَ ٝٛٞ هللا طؼخ٠ُ أٝك٢ ا٠ُ ٗٞف . 

  ٓ أِٓٞد هَٜ ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ . ٖ هي آٖٓ""ُٖ ٣ئٖٓ ٖٓ هٞٓي ا٫ : 

 "ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ر٤ٔيٗخ طؼخ٠ُ هللا ٍأكش ٣ٟٞق ؿَٟش حُٞؿٞد ٝح٩ُِحّ ٝحُٜ٘ق  ٢ٜٗ"  طزظجْ ك٬ . 

   َٓؿَٟٚ حُٞؿٞد ٝح٩ُِحّ ٝ حُٜ٘ق .    "حٛ٘غ حُلِِي " أ 

   "ٍٗخى .٢ٜٗ ؿَٟٚ حُٞؿٞد ٝح٩ُِحّ ٝحُٜ٘ق ٝح٩"٫ طوخ١ز٢٘ ك٢ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح 

 "كٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ٣ل٤ي ػّٔٞ ٍٛٞ حُظِْ .  " ح٣ٌُٖ ظِٔٞح 

  " طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٍػخ٣ش هللا ٝكلظٚ ٤ُٔيٗخ ٗٞف . "رؤػ٤٘٘خ ٝٝك٤٘خ 

 : " ٕٞأِٓٞد ٓئًي رـ ) إ ( ٝك٤ٚ طؼ٤َِ ُٔخ هزِٚ . " اْٜٗ ٓـَه  

 ـ ٓو٣َش حٌُخكَ ٍٝى حُٔئٖٓ ٕ
ٌَْصَنعَُ هَِعََََمرََََّوُكلََّماَاْلفُْلكََََو ٌْ اََتْسَخُرواَإِنَََْقالَََِمْنهَََُسِخُرواََقْوِمهََِِمنَََْمَلأََلَ اَِمنَّ ََفَسْوفََ"63َ"ََتْسَخُرونََََكَماَِمْنُكمَََْنْسَخرَََُفإِنَّ

أِْتٌهَََِمنَََْتْعلَُمونََ ٌَِحلَ ٌَُْخِزٌهَََِعَذابَأٌََ هَََِو ٌْ  "63"َُمِقٌمَأََعَذابَأََعلَ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ 

خ َِّٔ )٣ؤط٢ رؼيٛخ ٝحُظٌَحٍ  ٤١ٍَٗش ٬ُٓظَٔح ًُ

 كؼَ ٓخٝ(

ــ٨ ٬ء َٓ ْٓ  ؿٔخػش    ؽ أَ

 طـِٜٕٞ× طيًٍٕٞ  طؼِٕٔٞ حكظَٓٞٙ ، ٝهَّٝٙ×   رٚ حٓظِٜإٝح ٓوَٝح ٓ٘ٚ

 ٗؼ٤ْ× ػوخد  ؽ أػٌرٚ     ػٌحد ) أ ـ ص ـ ١ (  ٣ظـ٘زٚ× ٤ُٜ٣زٚ، ٣لَ رٚ  ٣ؤط٤ٚ

َّ ػ٤ِٚ ٣ُؼِٙ ، ٣ٌَُٓٚ×  ٣ٌُٚ ٣ُو٣ِٚ  ، ٣ٍِٝ ػ٘ٚ  ز٣ٚظـ٘× ٣ٍِ٘ ػ٤ِٚ   ٣ل

     ) م ـ ٝ ـ ّ (  ٓ٘وطغ ×ٓظَٜ  ىحثْ ٓو٤ْ

  -: طل٤َٔ ح٣٥ظ٤ٖ
ََّ  ًِٝٔخ حُٔل٤٘ش، ٣ٜ٘غ كؤهٌ هللا، ٧َٓٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ  حٓظـخد  رلخٍ ٛ٘خى ٤ُٔضَهخث٤ِٖ : رٚ حٓظِٜإٝح هٞٓٚ ٖٓ ؿٔخػش ػ٤ِٚ ٓ

 ٝأٗٚ رخهلل ًٝلَْٛ هللا ٝػي رٔخ ُـِْٜٜ ٓ٘ٚ ٣ٔوَٕٝ ْٜرؤٗ ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ ٗٞف ك٤َى،  ٗٞف ٣خ ٓل٤٘ظي ٓظـ١َ كؤ٣ٖ أٜٗخٍ أٝ

       . هللا ػٌحد رْٜ ٣لَ ػ٘يٓخ ْٜٓ٘ ٤ٓٔوَ

 .  . ح٥هَس ك٢ ٛخكزٚ ػٖ ٣٘وطغ ٫ ىحثْ ػٌحد رٚ ٣ٍِٝ٘ ، حُي٤ٗخ ك٢ ٤ٜٖٓ ػٌحد ٤ٜ٤ٓزٚ ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ٓٞف ٝأْٜٗـ 

 -من جمال التعبٌر:

 ٌَٚٓٞحٍ ٝح٫َٓ٘ٔحٍ .ٝ) ٨ٓ ( ٌَٗس ُِظلو٤َ ٝ طٞك٢ رٌؼَس حُٔٔظِٜث٤ٖ ." ١َٗ ٣ل٤ي حُظ "ًِٔخ َٓ ػ٤ِٚ ٨ٓ ٖٓ ه 

  ٌْ٘ٓ َطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ػوش ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ك٢ َٜٗ هللا ُٚ . "كبٗخ ٗٔو " 

  ٚطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٗيس حُؼٌحد .  "كٔٞف طؼِٕٔٞ ٖٓ ٣ؤط٤ٚ ػٌحد ٣و٣ِ: " 

  ٌَُش ٝحُٜٔخٗش  .٣ٞك٢ رخُٔ رـ " ٣و٣ِٚ "، ٝٝٛلٚ  ُِظ٣َٜٞ " ػٌحد" ط٤ٌ٘ 

 " ْطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ حُوِٞى ك٢ حُؼٌحد . "ػٌحد ٓو٤         

  ٚأكؼخٍ ٠ٓخٍػش ٫ٓظل٠خٍ ٍٛٞس حُؼٌحد   ٣لَ –٣و٣ِٚ  –" ٣ؤط٤ " 

 ـ حُطٞكخٕ ػوخد هللا ٌُِخك٣َٖٖ
نُّورُ  َوَفارَ  أَْمُرَنا َجاءَ  إَِذا َحتَّى نِ  ُكل   ِمنْ  فٌَِها اْحِملْ  قُْلَنا التَّ ٌْ نِ  َزْوَج ٌْ هِ  َسَبقَ  َمنْ  إاِلَّ  َوأَْهَلكَ  اْثَن ٌْ  إاِلَّ  َمَعهُ  آَمنَ  َوَما آَمنَ  َوَمنْ  اْلَقْولُ  َعلَ

ِ  بِْسمِ  فٌَِها اْرَكُبوا َوَقالَ " ٓٗ" َقلٌِل   ًَ " ٔٗ" َرِحٌم   لََؽفُور   َربًِّ إِنَّ  َوُمْرَساَها َمْجَراَها ّللاَّ  َوَناَدى َكاْلِجَبالِ  َمْوج   فًِ بِِهمْ  َتْجِري َوِه

ا َمْعِزل   ِفً َوَكانَ  اْبَنهُ  ُنوح   ٌَ  ًَّ ((" ٕٗ"اْلَكافِِرٌنَ  َمعَ  َتُكنْ  َوال َمَعَنا اْرَكبْ  ُبَن
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 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ 

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ× ح٣ٌَُٖ٘ٔ ٤ُٛٞ٩ش هللا  حٌُخك٣َٖ ) م ـ ٝ ـ ّ ( ٓ٘وطغ ×ٓظَٜ  ىحثْ ٓو٤ْ

 ، ؽ : أٝحَٓ  ، ه٠خإٗخٍِٗ ػٌحر٘خ  أَٓٗخؿخء 

 ١ ـ أ (  ) ؽ ـ

ٍ  ) ف ـ ٝ ـ ٍ (  ٗزغ ٓ٘ٚ حُٔخء روٞس كخٍ حُظُّ٘ٞ

 أَٓٗخ هِ٘خ ) ٕ ـ ٝ ـ ٍ (  ٣ُوزِ ك٤ٚ     ؽ ط٘خ٤َٗ كَٕ حُظٍ٘ٞ

َ   حطَى× ٟغ ، هٌ   حكَٔ ًُ  (....ٖٓ ًَ ٗٞع ) حُط٤ٍٞ ، ٝحُل٤ٞحٗخص ٖٓ 

  ّ ُٝؽ  ٝحَُٔحى:  ًًَ ٝأٗؼ٠ ُٝؿ٤ٖ

 ) ُ ـ ٝ ـ ؽ ( 

 ، أ٤ِٖٛ خٍ ، إِٔٛٞؽ أٛ   أَٛ ر٤ظي أِٛي

 ْٖ  كٌْ هللا ر٬ًٜٚ ٝاؿَحهٚ ٓزن ػ٤ِٚ حُوٍٞ حْٓ ٍٓٞٛٞ رٔؼ٠٘ ح١ٌُ َٓ

ٖ آٖٓ َٓ ٖ آٖٓ ٖٓ أطزخػي ٝ َٓ  حُِٗٞح ٜٓ٘خ ×حًٍزٞح حُٔل٤٘ش  حًٍزٞح ك٤ٜخ حكَٔ ٓؼي 

ٍٍ  َٓٓخٛخ× ٤َٓٛخ  ٓـَحٛخ  ، ؽ : ٓـخ

 ) ؽ ـ ٍ ـ ١ (

  َٓحّ: ؽ ،ٝهٞكٜخ ػ٠ِ حُ٘خ١ت َٓٓخٛخ

 ـ ١ ( ) ٍ ـ ّ 

 هخّ× ٝحٓغ حَُكٔش  ؽ ٍكٔخء  ٍك٤ْ ٓ٘ظوْ× ٝحٓغ حُٔـلَس  ؿلٍٞ

ٍِِ غ× ٓؼٍِٝ ، رؼ٤يحً ػْٜ٘   ٓؼ ِٔ  طظٞهق   xط٤َٔ  طـ١َ  ٓـظ

  -: طل٤َٔ ح٣٥خص
ولما صدر أمر ّللا بهبلك الكافرٌن و تفجر الماء من فرن الخبز إشارة لنوح على بدء الطوفان ، أمر ّللا نوحا أن ٌحمل فً 

 من إال وقرابته بٌته أهل فٌها ٌحمل وأن وأنثى، ذكر: اثنٌن النباتات من وؼٌرها األرواح، ذوات المخلوقات صنوؾ منلسفٌنة ا
 .كافرة كانت التً وامرأته وحده انعزل الذي ابنه ومنهم كفره على بقً

الماء وعند رسوها ، فاهلل تعالى ٌؽفر ذنوب  قال نوح علٌه السبلم للمإمنٌن أن ٌركبوا السفٌنة قابلٌن باسم ّللا عند سٌرها على
 عباده التاببٌن وٌرحمهم .

وبدأ الطوفان وسارت السفٌنة بنوح وقومه بٌن األمواج التً كانت مثل الجبال ، وقد نادى نوح ابنه لٌركب معه وٌنجو من 
 الهبلك مع الكافرٌن .

 -من جمال التعبٌر:
 ح َكظ٠َّ ًَ َٗخ َؿخءَ  اِ َُ ْٓ ٍَ  أَ كَخ ٍُ حُظَّ  َٝ َِْ٘خ ُّ٘ٞ  : أِٓٞد ١َٗ ٣ٞك٢ روٞس حٗيكخع حُٔخء ٖٓ حُظٍ٘ٞ . هُ

 : َٔٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ .  هِ٘خ حك 

 ٝحُٜ٘ق.       ح٩ُِحّ: أَٓ ؿَٟٚ حُٞؿٞد ٝ  حكَٔ ك٤ٜخ 

  ٍٞحٓظؼ٘خء ٌُِخك٣َٖ ٖٓ حُ٘ـخس . ا٫ ٖٓ ٓزن ػ٤ِٚ حُو : 

  َ٣يٍ ػ٠ِ هِش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝػزخطْٜ ػ٠ِ ح٣٩ٔخٕ .  : أِٓٞد هَٜ ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ  ٝٓخ آٖٓ ٓؼٚ ا٫ ه٤ِ ، 

  ٝحُٜ٘ق ح٩ُِحّ ٝ حُٞؿٞد ؿَٟٚ:  حًٍزٞح ك٤ٜخ      .          

  : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٍَٟٝس ح٫ٓظؼخٗش رخهلل ك٢ ًَ ح٧ػٔخٍ . رْٔ هللا 

   ط٠خى ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘  .     َٓٓخٛخ : –ٓـَحٛخ 

  ٍ٣يٍ هٞس ح٧ٓٞحؽ ٝػِٞٛخ . :ط٘ز٤ٚ ٨ُٓٞحؽ رخُـزخٍ ،  ٓٞؽ ًخُـزخ 

 ..... ٚ٘طؼز٤َ ٣ٞك٢ رلَٙ ٤ٓيٗخ ٗٞف ػ٠ِ ٗـخس حر٘ٚ . ٝٗخىٟ ٗٞف حر : 

 : أِٓٞد ٗيحء ؿَٟٚ حُظ٘ز٤ٚ ، ٣يٍ ػ٠ِ كذ ٤ٓيٗخ ٗٞف ٫ر٘ٚ .   ٣خ ر٢٘ 

  ٍِطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٗيس اػَحٝ حرٖ ٗٞف ػٖ ىػٞس أر٤ٚ . ًخٕ ك٢ ٓؼ : 

  : خى.           أَٓؿَٟٚ حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗ حًٍذ ٓؼ٘خ 

  ٌٖ٢ٜٗ ُِظل٣ٌَ ٖٓ حٌُلَ ٝػخهزظٚ .  ٫ ط :    

 -أسبلة مجاب عنها  :
 ؟  ُيػٞس هٞٓٚ ُؼزخىس هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ . ُٔخًح أٍَٓ هللا ٤ٓيٗخ ٗٞف -ّ :

 أٗٚ ُٖ ٣ئٖٓ ٖٓ هٞٓٚ ا٫ ٖٓ آٖٓ ٝ أ٫ ٣لِٕ ػ٠ِ ٓخ كؼِٞٙ رٚ . -رْ أٝك٠ هللا ُ٘ز٤ٚ ٗٞف ؟  -ّ :
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 4   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

ك٢ أَٓ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح  ٣وخ١زٚإٔ ٣ٜ٘غ ٓل٤٘ش رللع هللا ٍٝػخ٣ظٚ ٝأ٫ أَٓ هللا ٗز٤ٚ ٗٞف ًٔخ طلْٜ ٖٓ ح٣٥خص حُٔخروش ؟  رْ -ّ :

 أٗلْٜٔ رٌلَْٛ ك٤غ أْٜٗ ٓـَهٕٞ رخُطٞكخٕ .

 ك٢ ٗؤٕ هٞٓٚ ؟ حُ٘لخػشُٔخًح ٠ٜٗ هللا ٗٞف ػٖ  -ّ :

 ٜخُلش .٧ٕ ح٩ٗٔخٕ ٫ ٣و٤ٚ  ػٌحد هللا ؿ٤َ ا٣ٔخٗٚ ٝأػٔخُٚ حُ  -

ًخٕ هّٞ ٗٞف ٣ٔوَٕٝ ٓ٘ٚ ًِٔخ َٓٝح ػ٤ِٚ ٠٣لٌٕٞ هخث٤ِٖ ٤ُٔض  ٤ًق ًخٕ هّٞ ٗٞف ٣ٔوَٕٝ ٓ٘ٚ ؟ٝرْ ٍى ػ٤ِْٜ ؟ -ّ :

ٛ٘خى أٜٗخٍ أٝ رلخٍ ك٤ٌق ٓظـ١َ ٌٛٙ حُٔل٤٘ش ؟ ًٝخٕ ٤ٓيٗخ ٗٞف ٣َى ػ٤ِْٜ رؤْٜٗ ٣ٔوَٕٝ ٓ٘ٚ ُـِْٜٜ رٔخ ٝػي هللا ًٝلَْٛ 

 َ رْٜ ػٌحد هللا .رخهلل ٝأٗٚ ٤ٓٔوَ ْٜٓ٘ ػ٘يٓخ ٣ل

 ُٔخًح أَٓ هللا ٤ٓيٗخ ٗٞف رٜ٘خػش حُلِي ٓغ إٔ هللا ػِ ٝؿَ هخىٍ ػ٠ِ إٔ ٣٘ـ٤ٚ ؟ -ّ :

 ٤ُز٤ٖ ه٤ٔش حُؼَٔ ك٤غ إٔ حُ٘ـخف ٫ ٣ؤط٢ ا٫ رخُؼَٔ حُـخى .

 حُؼَٔ ٛٞ َٗف ًز٤َ ك٤غ إٔ ٤ٓيٗخ ٗٞف ًخٕ ٗـخٍحً ًٝخٕ ُٚ ٗؤٕ ػظ٤ْ ػ٘ي هللا .ٓخ ه٤ٔش حُؼَٔ ؟    -ّ :

، أَٓ هللا رخُٔخء ػ٬ٓش حُطٞكخٕ ٛٞ إٔ ٣لٍٞ حُظٍ٘ٞ ٓخ ػ٬ٓش كيٝع حُطٞكخٕ ؟ ٝرْ أَٓ هللا ٤ٓيٗخ ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ؟  -: ّ

 ٤ٓيٗخ ٗٞف إٔ ٣ًَذ ٛٞ ٖٝٓ ٓؼٚ حُٔل٤٘ش ٝ ٖٓ ًَ ُٝؿ٤ٖ حػ٤ٖ٘ .

 طِض حُل٤خس.٧ٗوَٟض حُٔوِٞهخص ٝطؼٓخًح ٣ليع ُٞ ُْ ٣لَٔ ٤ٓيٗخ ٗٞف ك٢ ٓل٤٘ظٚ ٟٓٞ رَ٘حً كو٢ ؟  -ّ :

 ػَٝ ٗٞف ػ٠ِ حر٘ٚ حٕ ٣ًَذ ٓؼٚ ٝح٣٫ٌٕٞ ٓغ حٌُخك٣َٖ،ٓخ ح١ٌُ ػَٟٚ ٤ٓيٗخ ٗٞف ػ٠ِ حر٘ٚ؟ ٝٓخ ٓٞهق حر٘ٚ ٓ٘ٚ ؟   -ّ :

 ُـزَ ٣ل٤ٔٚ ٖٓ حُطٞكخٕ. ٤ِٓـؤ٘ٚ ٌُٖ حر٘ٚ ٍكٞ ٝهخٍ أٜٗ

ْٜ رٔخ ٝ ٝػي هللا ًٝلَْٛ رخهلل ٍى ػ٤ِْٜ رؤٕ ٓو٣َظْٜ ٌٛٙ ُـِٜ رْ ٍى ٗٞف ػ٠ِ ٓو٣َش هٞٓٚ ٓ٘ٚ ؟ ٝػ٬ّ ٣يٍ ًُي ؟ -ّ :

ٝأٗٚ ٤ٓٔوَ ْٜٓ٘ ػ٘يٓخ ٣لَ رْٜ ػوخد هللا ٣ٍِٝ٘ رْٜ ػٌحد ٗي٣ي ؿِحء ػ٠ِ ًلَْٛ ٝطٌزَْٛ . ٣ٝيٍ ًُي ػ٠ِ ػوش ٤ٓيٗخ ٗٞف 

 ك٢ َٜٗ هللا ُٚ ١ٝخػظٚ َُرٚ

َّ  -ّ :رْ أهزَ هللا  ػزيٙ ٝٗز٤ٚ ًٗٞكخ ؟ ٝرْ أَٓٙ؟ -ػِ ٝؿ

 هي آٖٓ ٖٓ هزَ.ٝأَٓٙ إٔ ٣ٜ٘غ حُلِي ُظل٢ٔ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ حُـَم. ؽ:أهزَٙ أٗٚ ُٖ ٣ئٖٓ ٓؼٚ ا٫ ٖٓ 

َّ  -ػْ ٠ٜٗ هللا  -ّ   ٗز٤ٚ ًٗٞكخ ؟ -ػِ ٝؿ

 حُ٘لخػش ك٢ حٌُخك٣َٖ -ٕحُلِٕ ػ٠ِ اَٛحٍ هٞٓٚ ػ٠ِ ًلَْٛ   -ٔؽ: ٜٗخٙ ػٖ: 

ـٖ ح١ٌُ ظِٔٚ ؟ ٤ًٝق؟ َٓ ـٖ حُظخُْ؟ ٝ َٓ ح٣ٌُٖ ًٌرٞح ريػٞس ٗٞف ، ٝهي  : حٌُلخٍ حُظخُْ ّ :) ٫ طوخ١ز٢٘ ك٢ ح٣ٌُٖ ظِٔٞح( ؟ 

 ظِٔٞح أٗلْٜٔ ػ٘يٓخ أَٛٝح ػ٠ِ ًلَْٛ كؼَٟٞح أٗلْٜٔ ُِؼوخد ، ٝكَٓٞٛخ ٖٓ حُؼٞحد.

 ٣يٍ ػ٠ِ كذ ٤ٓيٗخ ٗٞف ٫ر٘ٚ ٝكَٛٚ ػ٠ِ ا٣ٔخٗٚ. ّ : ػ٬ّ ٣يٍ هٍٞ ٤ٓيٗخ ٗٞف ٫ر٘ٚ "٣خ ر٢٘ حًٍذ ٓؼ٘خ "؟

 ) حٛ٘غ حُلِي(؟ ّ : ٓخًح أكخى هُٞٚ ػِ ٝؿَ ) رؤَٓٗخ ٝٝك٤٘خ( رؼي هُٞٚ

 ؽ: أكخى ١ٔؤٗش ٗٞف ٝحُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓؼٚ رؤٕ هللا ٣َػخْٛ ٣ٝللظْٜ

  ؽ: طٞػيْٛ ر٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حُؼٌحد ك٢ حٗظظخٍْٛ:ّ : رْ طٞػي ٗٞف هٞٓٚ ؟

 ؿْٜ٘(.ه٢ ح٥هَس ٝٛٞ ػٌحد " ػٌحد ٓو٤ْ " )  -ٕحُـَم(   ك٢ حُي٤ٗخ ٝٛٞ "ػٌحد ٣و٣ِٚ " )  -ٔ

 ٣يٍ ػ٠ِ ٗيس حُؼٌحد ٝح٩ٛخٗش ٝحٌُُٔش .  ؟  ّ :  ٓخ ى٫ُش ٝٛق ػٌحد رـ ) ٣و٣ِٚ(

 تنفٌذا ألمر ّللا لتكون وسٌلة لحفظ الحٌاة على األرض وسبٌل النجاة للمإمنٌن . س : لماذا صنع نوح الفلك؟  
         أمره أن ٌحمل فً السفٌنة :  س : بم أمر ّللا نوًحا بعد نبع الماء من التنور؟

 المإمنٌن من أتباعه.    -ٖ ) المإمنٌن من أقاربه، وترك الكافرٌن ) ابنه وزوجته -ٕ   وحٌوان. ذكًرا وأنثى من كل طابر   -ٔ  

  س : من الذٌن استثناهم ّللا من أهل نوح وحكم علٌهم بالؽرق؟
 ج: الذٌن لم ٌإمنوا بدعوته : ابنه ) كنعان(،  وزوجته ) واعلة (

       ر؟س : ما الحكمة من أخذ زوجٌن من كل مخلوق ؼٌر البش
ٌُعمر الكون مرة أخرى بعد الطوفان، وتستقٌم الحٌاة، فاإلنسان بحاجة إلى مخلوقات الكون المسخرة لخدمته.  ج:حتى 

 -س :دلل على ما ٌؤتً:
 الدلٌل أن سٌدنا نوحا صنع السفٌنة تنفٌذا ألمر ّللا وطاعة له . - " كان نوح مثاال فً الطاعة والمثابرة "؟ -ٔ 
الدلٌل أنه كان ٌرد علٌهم قاببل : إنكم تسخرون منا الٌوم لجهلكم بما  - وح قومه الساخرٌن بندٌة وٌقٌن "؟"واجه سٌدنا ن-ٕ

 وعد ّللا وكفركم باهلل  ونحن سنسخر منكم عندما ٌحل بكم الؽرق وٌنزل بكم عذاب ّللا الدابم .
هً سخرٌة تدل على الكفر والعناد والكبر .  سخرٌة قوم نوح منه  -س :ما الفرق بٌن سخرٌة قوم نوح منه وسخرٌته منهم ؟

 أما سخرٌة سٌدنا نوح منهم تدل على ثقته باهلل وطاعته له .

 -:من واقع االمتحانات  ابن عاصممناقشة 
ِٖ حْػَ٘ ـ هخٍ هللا ـ طؼخ٠ُ ـ ) َؿ٤ْ ْٝ َُ   َ ًُ  ْٖ ِٓ َٜخ  َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘خ حْك ٍُ هُ ُّٞ ٍَ حُظَّ٘ كَخ َٝ َٗخ  َُ ْٓ ح َؿخَء أَ ًَ َٖ َكظ٠َّ اِ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ  ٍُ ْٞ ُْوَ ِٚ ح زََن َػ٤َِْ َٓ  ْٖ َٓ ََِي ا٫َِّ  ْٛ أَ َٝ  ِٖ ٤ْ

"  َ َؼُٚ ا٫َِّ ه٤َِِ َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝٗٓ"  ْ ِك٤ ٍَ   ٍ ـَلُٞ ر٢ِّ َُ ٍَ  َّٕ َٛخ اِ خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ َٜخ رِ زُٞح ك٤ِ ًَ ٍْ ٍَ ح هَخ َٝ  "ٗٔ" 



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 5   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

                   ـ ؿٔغ ) أَٓ ( ) إَٔٓٝ ـ أٝحَٓ ـ أٓخٍحص (         ٔ  -٢ِ٣ : ) أ (   طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ

 ـ ٓؼ٠٘ ) َٓٓخٛخ ( ) ٌٓخٕ ارلخٍٛخ ـ ٌٓخٕ ٝهٞكٜخ ـ ٌٓخٕ ٛ٘ؼٜخ ( ٖ      ـ ٠ٓخى ) آٖٓ ( ) ًلَ ـ ح١ٔجخٕ ـ َٟ ( ٕ

 ٬ُّٔ ـ ؟ )د( ٓخ ػ٬ٓش ريء حُطٞكخٕ ؟ ٖٝٓ ح١ٌُ ًٍذ حُٔل٤٘ش ٓغ ٤ٓيٗخ ٗٞف ـ ػ٤ِٚ ح 

َٛخ)ؿـ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ ـ طؼخ٠ُ ـ )   خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ  ( ؟  رِ

 )ى( ٗخىٟ ٗٞف ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ـ حر٘ٚ ٤ًَُذ ٓؼٚ كظ٠ ٫ ٣ِٜي ٓغ حٌُخك٣َٖ ٝ ٌُ٘ٚ ٍكٞ . 

 ٌٛح حُٔؼ٠٘ . ٣يٍ ػ٠ِ ٓخ  ٓٔخ طللع ٖٓ ح٣٥خص حًظذ ـ 

 ِْ ْٔ َٜخ رِ زُٞح ك٤ِ ًَ ٍْ ٍَ ح هَخ َٝ ،  ْ ِك٤ ٍَّ   ٍ ـَلُٞ ر٢ِّ َُ ٍَ  َّٕ َٛخ ۚ اِ خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ َٕ ك٢ِ هللاَّ خ ًَ َٝ ٰٟ ُٗٞف  حْرَُ٘ٚ  َٗخَى َٝ  ٍِ زَخ ـِ ُْ خ ًَ ٍؽ  ْٞ َٓ ْْ ك٢ِ  ِٜ ١َِ رِ ـْ ٢َِٛ طَ َٝ
ؼَ  َّٓ ًَذ  ٍْ ٍٍ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ح ِِ ْؼ َٓ َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ َغ ح َّٓ  ٌُٖ ٫َ طَ َٝ  َ٘خ 

 ـ ٓلَى  ) حٌُخك٣َٖ ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ طؼز٤َى . ٕـ ٠ٓخى ) حًٍزٞح(     ٔأ ( ٟغ

 د ـ رْ أَٓ حٍَُٓٞ ٗٞف حر٘ٚ ٝػ٬ّ ٣يٍ ًُي؟

 أِٓٞد ٗيحء( ٝر٤ٖ ؿَٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ. -ٛخص ٖٓ ح٣٥خص )أِٓٞد ٢ٜٗ-ؿـ 

 ٓ٘ٚ ) أًظذ ح٣٥ظ٤ٖ حُيحُظ٤ٖ ػ٢ِ ٌٛح حُٔؼ٢٘(. ى ـ ١ِذ هللا ٖٓ ٗٞف ٛ٘غ حُٔل٤٘ش ٝٓوَ هٞٓٚ 

َٓ –طؼخ٠ُ  -هخٍ هللا  ََِي ا٫َِّ  ْٛ أَ َٝ  َٖ َؽ حْػ٤٘ ْٝ َُ   َ ًُ  ٖ ِٓ َٜخ  َِْ٘خ حكَٔ ك٤ِ ٍُ هُ ُّٞ ٍَ حُظَّ٘ كَخ َٝ َٗخ  َُ ْٓ ح َؿخء أَ ًَ ٍُ "هخٍ طؼخ٠ُ: َكظ٠َّ اِ ْٞ ُْوَ ِٚ ح زََن َػ٤َِْ َٓ  ٖ

َؼُٚ ا٫َِّ  َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ " َ  ه٤َِِ

 حُزجَ(.  –حُزلَ  -ٓؼ٠٘ )حُظٍ٘ٞ( : )حُلَٕ  -ٔ أ ـ طو٤َ حُٜل٤ق ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ:

 ٛيأ(. –ٗوٚ  -٠ٓخى )كخٍ(: )هَ   -ٖ    أٓخٍحص(. –أٍٓٞٗخ  -ؿٔغ )أَٓٗخ(: )أٝحَٓٗخ  -ٕ

أَ  -د َٝ  ِٖ ِٖ حْػ٤َْ٘ َؿ٤ْ ْٝ َُ   َ ًُ  ٖ ِٓ َٜخ  َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘خ حْك ِٚ" ؟ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ: "هُ زََن َػ٤َِْ َٓ  ٖ َٓ ََِي ا٫َِّ  ْٛ 

 ما الموعد الذى حدده ّللا عز وجل لتحرك السفٌنة ؟  -ؽ 
. رفض االبن نصٌحة أبٌه ، وقال انه سٌؤوي الى جبل ٌحمٌه وظن انه فى معزل عن الطوفان ، فؽرق االبن بكفره وعناده   -د 

 اكتب مما تحفظ ما ٌدل على هذا المعنى .

ح ؿَ  ًَ زََن َػ٤َِْ َكظ٠َّ اِ َٓ  ْٖ َٓ ََِي ا٫َِّ  ْٛ أَ َٝ  ِٖ ِٖ حْػ٤َْ٘ َؿ٤ْ ْٝ َُ   َ ًُ  ْٖ ِٓ َٜخ  َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘خ حْك ٍُ هُ ُّٞ ٍَ حُظَّ٘ كَخ َٝ َٗخ  َُ ْٓ َؼُٚ ا٫َِّ خَء أَ َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ  ٍُ ْٞ ُْوَ ِٚ ح
"  َ َٛخ اِ ٓٗه٤َِِ خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ َٜخ رِ زُٞح ك٤ِ ًَ ٍْ ٍَ ح هَخ َٝ  ""  ْ ِك٤ ٍَ   ٍ ـَلُٞ ر٢ِّ َُ ٍَ َٗخَىٟ َّٕٔٗ  َٝ  ٍِ زَخ ـِ ُْ خ ًَ ٍؽ  ْٞ َٓ ْْ ك٢ِ  ِٜ ١َِ رِ ـْ ٢َِٛ طَ َٝ  "

" َٖ ٣َِ خكِ ٌَ ُْ َغ ح َٓ  ْٖ ٌُ ٫ طَ َٝ َؼَ٘خ  َٓ ْذ  ًَ ٍْ ٍٍ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ح ِِ ْؼ َٓ َٕ ك٢ِ  خ ًَ َٝ  " ((ُٕٗٗٞف  حْرَُ٘ٚ 

 -تخٌر الصحٌح مما بٌن القوسٌن: -أ
 مراسمها(. –مراثٌها  -جمع )مرساها(: )مراسٌها  -ٕالنجاة(.  –الهبلك  –دٌث كلمة : )القول ( تعنً  : )الح -ٔ 
نُّوُر(:تعبٌر قرآنً ٌدل على  )عودة السفٌنة    -ٖ   نهاٌة الطوفان (. -بداٌة الطوفان  -)َفاَر التَّ
 وضح ذلك من خبلل  فهمك لمعنى اآلٌتٌن . –أمر " نوح " علٌه السبلم أهل السفٌنة بذكر ّللا  -ب

 "   ِبِسِم اللَِّه َمِجَراَها َوُمِرَساَهاوضح الجمال فً قوله تعالى "   -ج 

 . اكتب اآلٌة الكرٌمة التً تدل على هذا المعنى .سخر قوم " نوح " علٌه السبلم منه حٌنما كان ٌصنع السفٌنة   –د 

 ِٓ َٜخ  َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘خ حْك ٍُ هُ ُّٞ ٍَ حُظَّ٘ كَخ َٝ َٗخ  َُ ْٓ ح َؿخَء أَ ًَ َؼُٚ ا٫َِّ َكظ٠َّ اِ َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝ  َٖ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ  ٍُ ْٞ ُْوَ ِٚ ح زََن َػ٤َِْ َٓ  ْٖ َٓ ََِي ا٫َِّ  ْٛ أَ َٝ  ِٖ ِٖ حْػ٤َْ٘ َؿ٤ْ ْٝ َُ   َ ًُ  ْٖ

"  َ ْ  "ٓٗه٤َِِ ِك٤ ٍَ   ٍ ـَلُٞ ر٢ِّ َُ ٍَ  َّٕ َٛخ اِ خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ َٜخ رِ زُٞح ك٤ِ ًَ ٍْ ٍَ ح هَخ َٝ ْْ كِ ٔٗ"  ِٜ ١َِ رِ ـْ ٢َِٛ طَ َٝ َٗخَىٟ "  َٝ  ٍِ زَخ ـِ ُْ خ ًَ ٍؽ  ْٞ َٓ  ٢

" َٖ ٣َِ خكِ ٌَ ُْ َغ ح َٓ  ْٖ ٌُ ٫ طَ َٝ َؼَ٘خ  َٓ ْذ  ًَ ٍْ ٍٍ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ح ِِ ْؼ َٓ َٕ ك٢ِ  خ ًَ َٝ  " ((ُٕٗٗٞف  حْرَُ٘ٚ 

 ـ ؿٔغ ) حُظٍ٘ٞ ( ) حُظٍ٘ٞحص ـ حُظ٘خ٤َٗ ـ حُزٍِٞحص ( ٔ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٠ٓخى ) آٖٓ ( ) أَٗى ـ ٌَٗ ـ ٗخٍى ( ٖخ ( : ٌٓخٕ ) ٝهٞكٜخ ـ طلًَٜخ ـ ؿ٘ٞكٜخ ( ـ َٓحىف ) َٓٓخٕٛ

 د ـ حُ٘ـخس ىحثٔخ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝح٬ُٜى ٌُِخك٣َٖ . ٟٝق ًُي ٖٓ ه٬ٍ ح٣٥خص حُٔخروش . 

َٛخؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ : )  خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ َؼَ٘خ( ٝ )  رِ َٓ ْذ  ًَ ٍْ  (  ٣َخ ر٢ََُّ٘ ح

 ى ـ حًظذ ٓٔخ طللع ٖٓ حُ٘ٚ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ : ٗٞف ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٣ٜ٘غ حُٔل٤٘ش رؤَٓ هللا ٝ هٞٓٚ ٣ٔوَٕٝ ٓ٘ٚ . 

"  َ َؼُٚ ا٫َِّ ه٤َِِ َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝٗٓ"  ْ ِك٤ ٍَ   ٍ ـَلُٞ ر٢ِّ َُ ٍَ  َّٕ َٛخ اِ خ َٓ َْ ُٓ َٝ َٛخ  ح ََ ـْ َٓ  ِ ِْ هللاَّ ْٔ َٜخ رِ زُٞح ك٤ِ ًَ ٍْ ٍَ ح هَخ َٝ  "ٗٔ ِٜ ١َِ رِ ـْ ٢َِٛ طَ َٝ ٍؽ "  ْٞ َٓ ْْ ك٢ِ 
" َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ َغ ح َٓ  ْٖ ٌُ ٫ طَ َٝ َؼَ٘خ  َٓ ْذ  ًَ ٍْ ٍٍ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ح ِِ ْؼ َٓ َٕ ك٢ِ  خ ًَ َٝ َٗخَىٟ ُٗٞف  حْرَُ٘ٚ  َٝ  ٍِ زَخ ـِ ُْ خ ًَٕٗ" 

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ٤َ ( ) أه٤ِخص ـ ه٬ٍ ـ أه٬ء (ـ ؿٔغ ) هِٕ ـ ح٢َُٓٔ : ٛٞ ٌٓخٕ ٝهٞف ) حُطخثَس ـ حُٔل٤٘ش ـ حُوطخٍ (ٔ

 ( ٓخ ٗٞع ح٧ِٓٞد ؟ ٝ ٓخ ح١ٌُ ٣ٟٞلٚ ؟ ٣َخ ر٢ََُّ٘ ـ  ) ٕ   ـ ٓخًح ١ِذ ٤ٓيٗخ ٗٞف ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رٚ ٖٝٓ حر٘ٚ ؟ ٔد ـ 

ٍِ  ؿـ ـ ٓخ ٓظَٜ حُـٔخٍ ك٢ )  زَخ ـِ ُْ خ ًَ ٍؽ  ْٞ َٓ ْْ ك٢ِ  ِٜ ١َِ رِ ـْ ٢َِٛ طَ  ( ؟  َٝ

 رٞس ٗٔذ ؟ ٟٝق ٖٓ ه٬ٍ كٜٔي ُِ٘ٚ . ى ـ ح٧رٞس ػ٘ي ح٧ٗز٤خء أرٞس ػَٔ أّ أ

ْٖ هخٍ هللا ـ طؼخ٠ُ ـ ) َٓ ََِي ا٫َِّ  ْٛ أَ َٝ  ِٖ ِٖ حْػ٤َْ٘ َؿ٤ْ ْٝ َُ   َ ًُ  ْٖ ِٓ َٜخ  َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘خ حْك ٍُ هُ ُّٞ ٍَ حُظَّ٘ كَخ َٝ َٗخ  َُ ْٓ ح َؿخَء أَ ًَ َٖ َكظ٠َّ اِ َٓ ْٖ آ َٓ َٝ  ٍُ ْٞ ُْوَ ِٚ ح زََن َػ٤َِْ َٓ  

"  َ َؼُٚ ا٫َِّ ه٤َِِ َٓ  َٖ َٓ خ آ َٓ َٝٗٓ"  ) 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura11-aya42.html
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 ـ طل٤َٔ هُٞٚ ـ طؼخ٠ُ ـ " أَٓٗخ " ٛٞ : ) كٌٔ٘خ ـ ػٌحر٘خ ـ كي٣ؼ٘خ ( ٔ  ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ؿٔغ " ه٤َِ " ٛٞ : ) أهَِ ـ أه٬ء ـ أه٬ط٢ ( ٖ ـ حَُٔحى روُٞٚ ـ طؼخ٠ُ ـ " حُوٍٞ " ٛٞ : ) ح٬ٌُّ ـ ح٣٩ٔخٕ ـ حُلٌْ ( ٕ

 ْ أَٓ هللا ًٗٞكخ ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ـ ك٢ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ؟ ُٝٔخًح ؟ ) د ( ر

ٍُ ) ؿـ ( ػ٬ّ ٣يٍ هُٞٚ ـ طؼخ٠ُ ـ"  ْٞ ُْوَ ِٚ ح زََن َػ٤َِْ َٓ  ْٖ َٓ َْ "؟ ٝٓخ حُـَٝ ٖٓ ح٧َٓ ك٢ هُٞٚ " ا٫َِّ  ِٔ  " ؟  حْك

حُٔل٤٘ش إٔ ٣ًٌَٝح هللا ػ٘ي ًٍٞرْٜ حُٔل٤٘ش  حًظذ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ : ـ أَٓ ٗٞف ـ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ـ أَٛ ) ى (

 ك٢ ٌٛح حُٔٞؽ حُؼخط٢ ٓغ ىػٞطٚ حر٘ٚ آٌٗحى .  

َٕ "هخٍ هللا ـ طؼخ٠ُ ـ : )  هُٞ ََ ـْ ُٓ  ْْ ُٜ َّ ٞح اِٗ ُٔ َٖ ظََِ ٣ ٌِ ٫ طَُوخ١ِْز٢ِ٘ ك٢ِ حَُّ َٝ ْك٤َِ٘خ  َٝ َٝ َِْي رِؤَْػ٤َُِ٘٘خ  ُْلُ َِ٘غ ح ْٛ ح خ 3َٖٝ َٔ َِّ ًُ َٝ َِْي  ُْلُ َُ٘غ ح ْٜ َ٣ َٝ  " ََّ َٓ
" َٕ ٝ َُ َو ْٔ خ طَ َٔ ًَ  ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َُ َو ْٔ َّ٘خ كَبَِّٗخ َٗ ِٓ ٝح  َُ َو ْٔ ْٕ طَ ٍَ اِ ُْ٘ٚ هَخ ِٓ ٝح  َُ ِو َٓ  ِٚ ِٓ ْٞ ْٖ هَ ِٓ   ٨َ َٓ  ِٚ ِٚ 3َٖػ٤َِْ ٣ِِ حد  ٣ُْو ٌَ ِٚ َػ ْٖ ٣َؤْط٤ِ َٓ  َٕ ٞ ُٔ َف طَْؼَِ ْٞ َٔ " كَ

"  ْ و٤ِ ُٓ حد   ٌَ ِٚ َػ َُّ َػ٤َِْ ٣َِل َٖٝ3"  ) 

 ـ حُٔوٜٞى ٖٓ ًِٔش " رؤػ٤٘٘خ " : ) رظؼ٤ِٔخط٘خ ـ رٔؼَكظ٘خ ـ رَػخ٣ظ٘خ ( ٔ  خ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔ أ

 ـ ٠ٓخى " ٓـَهٕٞ " ) ٌَٕٓٓٞ ـ ٗخؿٕٞ ـ كخثِٕٝ ( ٖـ َٓحىف " طوخ١ز٢٘ " : ) طليػ٢٘ ك٢ أَْٓٛ ـ ط٘وي أػٔخُْٜ ـ طـخ٣ٍْٜ ( ٕ

 ّ ؟ ٝٓخ ػخهزش حُظخ٤ُٖٔ ؟ ) د ( رْ أَٓ هللا ٗز٤ٚ " ًٗٞكخ " ػ٤ِٚ ح٬ُٔ

ِٚ ـ " ) ؿـ ( أًَٔ حُلَحؽ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :  ٣ِِ حد  ٣ُْو ٌَ ِٚ َػ ْٖ ٣َؤْط٤ِ َٓ  َٕ ٞ ُٔ َف طَْؼَِ ْٞ َٔ  " طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٣يٍ ػ٠ِ ..............................كَ

 ) ى ( أَٓ ٤ٓيٗخ " ٗٞف " ًٍخد حُٔل٤٘ش إٔ ٣ًٌَٝح هللا . ـ حًًَ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ًُي ٖٓ ح٣٥خص . 

 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ
 ًَ هُ  ُنوح   إَِلى َوأُوِح ْفَعلُونَ  َكاُنوا بَِما َتْبَتبِسْ  َفبل آَمنَ  َقدْ  َمنْ  إاِلَّ  َقْوِمكَ  ِمنْ  ٌُْإِمنَ  َلنْ  أَنَّ ٌُنَِنا اْلفُْلكَ  َواْصَنعِ " ٖٙ" ٌَ  َوال َوَوْحٌَِنا ِبؤَْع

ُهمْ  َظلَُموا الَِّذٌنَ  فًِ ُتَخاِطْبِنً ْصَنعُ " 3ٖ" ونَ ُمْؽَرقُ  إِنَّ ٌَ هِ  َمرَّ  َوُكلََّما اْلُفْلكَ  َو ٌْ ا َتْسَخُروا إِنْ  َقالَ  ِمْنهُ  َسِخُروا َقْوِمهِ  ِمنْ  َمؤَل   َعَل ا ِمنَّ  َفإِنَّ

ؤْتٌِهِ  َمنْ  َتْعلَُمونَ  َفَسْوؾَ " 3ٖ" َتْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  َنْسَخرُ  ِحلُّ  ٌُْخِزٌهِ  َعَذاب   ٌَ ٌَ هِ  َو ٌْ  "2ٖ" ٌم  ُمقِ  َعَذاب   َعَل

 

 

 
 ًَ ا َمْعِزل   فًِ َوَكانَ  اْبَنهُ  ُنوح   َوَناَدى َكاْلِجَبالِ  َمْوج   فًِ بِِهمْ  َتْجِري َوِه ٌَ  ًَّ   " ٕٗ"اْلَكافِِرٌنَ  َمعَ  َتُكنْ  َوال َمَعَنا اْرَكبْ  ُبَن
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 جمل من تعبٌرك  أ ( ) معزل ـ الكافرٌن ـ الجبال ( هات معنى األولى ، ومضاد الثانٌة ، ومفرد الثالثة فً

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر و أبدع  فكِّ
 سٌدنا نوح علٌه السبلم سفٌنة . ـ صنع ٔس : علل : 

 ـ حمل سٌدنا نوح فً سفٌنته زوجٌن من كل المخلوقات .ٕ
 ـ نهى ّللا سٌدنا نوًحا عن الشفاعة للظالمٌن . ٖ
 ـ واجه سٌدنا نوح علٌه السبلم الكافرٌن بندٌة وٌقٌن . ٗ

 س : عبلم ٌدل كل تعبٌر مما ٌلً : 
 ـ " عذاب مقٌم " ؟ ٖنا ووحٌنا "؟       ـ " بؤعٌنٌٕـ " بسم ّللا " ؟            ٔ

 س : عبلم ٌدل وصؾ ) عذاب ( بـ ) ٌخزٌه ( ؟ 
 س : توعد ّللا الكافرٌن على لسان سٌدنا نوح بنوعٌن من العذاب . وضح ذلك . 

 " ما نوع األسلوب ؟ وما ؼرضه ؟ وعبلم ٌدل ؟  ٝٓخ آٖٓ ٓؼٚ ا٫ ه٤َِس : " 
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َ

 ـ قٌاس عمر اإلنسان الحقٌقًٔ
 ًْ ِة؛ لَِك ٌَ ْسلِ ْبحُث َبْعُض الّناِس فً عْصِرنا الَحالً َعْن َوسابِلَ لِلترفٌِه والتَّ ْدُرون أَنَّ َحٌاَة  ٌَ ٌَ ٌقتلوا بِها أْوقاَتُهْم، وال 

َة َمدى الَحٌاِة، ولََعلَّ أمٌَر الشُّعراِء اإلِْنساِن ُتقاُس بَِهذا الَوْقِت، وأَنَّ ال ٌَّ ٌُفٌُد الَبَشر ّثانٌَِة من ُعْمِر الَوْقِت قد ُتْنجُز عمبلً 
قابقِ  ألمحواإلى قٌاسأَْحمد شوقً كاَن ِمْن َطلٌعِة الشُّعراِء الَّذٌَن   : قال أمٌُر الشُّعراء، حٌث  ُعْمَراإلْنساِن بالثَّوانً والدَّ

 المْرِء َقابِــــــلَة  لَه             إنَّ الَحٌاَة َدقابِق  وَثوانِــــــً َدّقاُت قــــَْلبِ 
ْكُر لئِلْنســـــــاِن ُعْمر  َثانً  فاْرَفْع لَِنْفِســـَك َبْعَد َمْوتَِك ِذْكَرها            فالذِّ

ر  وِعْلم  ٌنفع ُال ٌْ ُمُه ِمْن َخ ٌَُقدِّ ٌُقاُس بَِمدى ما  ٌَّة.َفُعْمُر اإلْنساِن   َبَشر

 ـ االستفادة من وقت الفراغٕ
ِة اإلِفاَدَة ِمْن َوْقِت الفراغ ٌَّ فِ ٌْ ُث التفك َوَقْد َضَرَب الُعلَماُء أَْرَوَع األَْمثِلَِة فى َك ٌْ لُ والُمراجعُة والمحاَسبة،َح ؤمُّ  وقد قٌل ر والتَّ

ٌَِصلُ اإلِنساُن إِلى دقابِِق الَمْعِرَفِةوأْخباِر بالتَّ  هوالَمْعنى أَنَّ قٌام لٌلة ( ساعة خٌرمن اإلنسان ر تفكإن : ) ِل  ؤمُّ ِر والتَّ فكُّ
ْنِع والتَّهٌبِةوالنِّظاِم.  الَكْوِن، وقدرة اإلعجاِز اإلِلَهى، فً الصُّ

 ، أسوأ ) ر ـ و ـ ع ( أقبح  x ُرِوعأجمل ، أحسن مإنثها روعاء ، ج :  أروع قدم ، ذكر ضرب

 اإلضرار ) ؾ ـ ي ـ د ( xاالستفادة ، االنتفاع  اإلفادة النماذج ، م المثل األمثلة

 التدبر التفكر الشؽل  xالخلو ،  الفراغ

 األمر فً النظر إعادة المراجعة التدبر ) أ ـ م ـ ل ( التؤمل

 أفضل ) خ ـ ي ـ ر ( خٌر المراقبة المحاسبة

 ضة ) د ـ ق ـ ق (األمور الؽام دقابق الصبلة والدعاء لٌبل ) ق ـ و ـ م ( لٌلةقٌام 

 الفرضى  xالتنظٌم والترتٌب  النظام ) هـ ـ ي ـ أ ( لؤلمر والتؤهب اإلعداد التهٌبة

 ـ قانون الجاذبٌة وآثارهٖ

  أنواع و طرق ، م : وسٌلة ) و ـ س ـ ل (  وسابل ٌفتش ) ب ـ ح ـ ث (  ٌبحث

 التخفٌؾ عن النفس، الراحة واالستجمام ) ر ـ ؾ ـ هـ (  الترفٌه ٌجهلون ) د ـ ر ـ ي (   xٌعلمون وٌعرفون  ٌدرون 

 ، أعصارزمن ، ج : عصور ، أعصر  عصر  تتم ، تقضى ، تنهى ) ن ـ ج ـ ز (  تنجز

 ٌقدر و ٌقٌم ) ق ـ ي ـ س (  ٌقاس  الرجل ، ج : رجال ) م ـ ر ـ أ (  المرء 

 مإخرة  xمقدمة، أوابل ، ج : طبلبع  طلٌعة صرحوا ) ل ـ م ـ ح (  xأشاروا ،  ألمحوا

 مقدار  مدى ما ٌقدم  طول الحٌاة ، ج : أمداء ) م ـ د ـ ي (   مدى الحٌاة 

   أذكار، ج :  والشهرة  الصٌت الذكر 

   و ثوان الحٌاة .. دقابق :  ثانًالدرس ال
 لحظاتَغٌرتَالتارٌخَََََالوحدةَاألولى
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قٌُق الَّذي اْسَترَعى اْنتباَه العالِِم األْشهَر  ْقِت َفراِؼِه، ِعْنَدما َسؤَلَ َنْفَسُه ُسإاالً، َوَكاَن َفً وَ  ( إسحق نٌوتن) َهذا النِّظاُم الدَّ
ر  وَبْحث   ل  وَتفكُّ ؟ ولماذا ال  : وفً حالَِة َتؤَمُّ فاَحُة َفْوَق َرْأِسً؟ولِماذا َتْسقُط َعلى األْرِض فً َشْكل  َعموِدي  لِماذا َسَقَطِت التُّ

ماِل؟ ولِماذا ال َتْرتفُع إلى أَْعلى؟ وِمْن ِخبلِل تِلك األَ  مٌِن أو ذاَت الشِّ ٌَ ِة َتْنَحِرُؾ ذاَت ال ٌَّ ِة الجاِذبِ ٌَّ ْسبِلَِة َوَصلَ إِلى َنَظر
ةِ  ٌّ َتَخّطى اإلِْنساُن بِها حاِجَز الَفضاِء، ُمْسَتْكِشفاً األْرَض والقمَر والكواِكَب  األْرِض ٌَ ، الَّتً َنَجَحْت َتطبٌقاُتها فً أَْن 

، وَحَركة انتقاِل الَمْركباِت  ًِّ اِت التً تسبُح فً الَفضاِء الخاِرج ل  والمجرَّ ِرها، كلُّ ذلَك جاء ِمْن َتؤَمُّ ٌْ فُِن وَؼ والّطابراِت والسُّ
َة، وَخلََّد ِذكْ  ٌَّ ر صاِدَقة ، اْسَتَؽلَّ فٌها صاِحُبها َوقَت فراِؼِه؛ َفؤَفاَد الَبَشر ، ولَْحَظِة َتفكُّ َرهُ فً ِسِجلِّ الُعلَماِء َبسٌط  لكنَّه عمٌق 

 النابِهٌَن.
 صرؾ ) ر ـ ع ـ ي ( xلفت و استدعى  استرعى ودقابق ودقاق وأدقاء قةأدالمتقن المحكم ، ج :  الدقٌق

 تعتدل ، تستقٌم xتؽٌر اتجاهها  تنحرؾ ؼفلة ) ن ـ ب ـ هـ (  xوعً ، إدراك  انتباه

 التنافر ) ج ـ ذ ـ ب (  xالشد  الجاذبٌة جهة ، ناحٌة ، ج : ذوات ) ذ ـ و ـ و ( ذات

 ٌتعثر وٌتوقؾ ) خ ـ ط ـ و ( xٌتعدى  ٌتخطى والتنفٌذم : تطبٌق وهو التجرٌب  تطبٌقاتها

 إٌجاد واستطبلع مستكشًفا فاصل و مانع حاجز

َماءِ  فًِ ِمْنَطَقة  م : مجرة وهً  الجرات  َمْجُموَعة   بَِها السَّ

 النُُّجومِ  ِمنَ  َكبٌَِرة  

 وُبُسط وبسطاءُ  بسٌطونٌسٌر ، ج:  بسٌط

 هز ) غ ـ ل ـ ل (انت استؽل سطحً ) ع ـ م ـ ق ( X عمٌق

 الخامل ) ن ـ ب ـ هـ ( xم : النابه وهو الفطن الذكً  النابهٌن أفنى  xأبقى ، جعله خالًدا  خلد

 ـ أهمٌة استؽبلل الوقتٗ
َؾ َنْسَتِؽلُّ  ٌْ ٌَْجملُ بِنا أَْن َنْسؤَلَ أْنفَُسنا َدْوماً، َك نا َبْعَد َهذا  ْنَفُع وٌفٌدُ  الوقتإنَّ ٌَ نا البدَّ  ؟فٌما  :  أْن ُنإِمَن بَِحقٌَقة  ُمإّداها إنَّ

ْجعلُها أْفَضلَ ) ٌَ ُر َمْجَرى الَحٌاِة، و ٌِّ ٌُؽ ٌّن  َقْد  ء  ُمَع ًْ ْوم  لِتنفٌِذ َش ٌَ ُص كلَّ  ٌُخصَّ َمِن  ،وأرقى ِمما إنَّ َقلٌبلً ِمَن الزَّ ا نظنَّ ِممَّ
ٌَّل  ( َنَتَخ

 مضمونها مإداها ٌجدر ، ٌحسن ٌجمل

 عٌنمخصص ، م معٌن ٌحدد ٌخصص

 ، المإنث فضلى  أحسن وأجمل أفضل طرٌق ، مسار ، ج : مجار مجرى

 نتصور ) خ ـ ي ـ ل ( نتخٌل أدنى  xأسمى ) ر ـ ق ـ ي (  أرقى

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ :

ٌبحث الناس عن وسابل للترفٌه والتسلٌة ؛  -عم ٌبحث الناس ؟ ولماذا؟ وما رأٌك فً تصرؾ هإالء الناس ؟ ولماذا ؟ : س

 وهذا تصرؾ ؼٌر سلٌم ألنهم ٌجهلون قٌمة الوقت وأهمٌته . - قضوا بها أوقاتهم.لكً ٌ

 ما الجمال فً قوله : ) ٌقتلوا بها أوقاتهم ( ؟ وعبلم ٌدل هذا التعبٌر ؟  :س

 صور األوقات بؤشخاص تقتل ، وٌدل على أن تضٌٌع الوقت جرٌمة .   -

فكر والتؤمل ٌصل اإلنسان إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز ألنه بالت -: لماذا ٌحثنا الكاتب على التفكر ؟   س

 اإللهً فً الصنع والتهٌبة والنظام . 

 ٌقاس عمر اإلنسان بما ٌقدمه من خٌر وعلم ٌنفع البشرٌة .  -: بم ٌقاس عمر اإلنسان  ؟ س

 ما الدعوة التً ٌحرص أمٌر الشعراء على ترسٌخها فً أذهاننا ؟  :س
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 مر اإلنسان ٌقاس بالثوانً والدقابق فبل بد من الحرص علٌه واستؽبلله فٌما ٌنفع وٌفٌد . أن ع -

أتفق معه فً قوله، والدلٌل على ذلك  -هل تتفق مع أمٌر الشعراء فً دعواه ، أم تختلؾ ؟ وضح رأٌك مع االستدالل :س

 ي ؼٌر وجه الدنٌا . عندما استؽل نٌوتن وقت فرؼه توصل الكتشاؾ قانون الجاذبٌة األرضٌة الذ

 أن نحرص على الوقت ونستؽله فٌما ٌفٌد البشرٌة بالخٌر والنفع .  -: بم نصحنا الشاعر أحمد شوقً فً أبٌاته ؟  س

 أن نعمل بجد واجتهاد ونترك أعماال عظٌمة تخلد ذكرانا فً الحٌاة .  -

التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلنسان إلى دقابق المعرفة المعنى : أن  ؟قول ) تفكر ساعة خٌر من قٌام لٌلة (س: ما المقصود من 

 وأخبار الكون، وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌبة والنظام.

 ( ما ٌدل على روعة التعبٌر ومتعة اإلٌجاز وإعبلء قدر التفكر . وضح ذلك . قٌام لٌلة " ) تفكر ساعة خٌر من  قولس : فً 

 سان إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون، وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌبة والنظام.حٌث أن التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلن -

األرض والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح فً اكتشؾ  - ّ : حًًَ ٓخ حًظ٘لٚ ح٩ٗٔخٕ رؼي طوط٤ٚ كخؿِ حُل٠خء حُوخٍؿ٢ .

 .   االفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطابرات والسفن وؼٌره

بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون ٌمكن اإلفادة من وقت الفراغ كما ٌرى العلماء ؟كٌؾ  :س

 والنظام ، واكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة .  والتهٌبةوقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع 

أن التفكٌر والتؤمل ٌصل باإلنسان إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون،  حٌث -؟  قٌام لٌلةالتفكر على   س : بم تفسر  : تفضٌل 

 وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌبة والنظام.

لماذا سقطت التفاحة على رأسً؟ ولماذا تسقط على األرض  -   ما األسبلة التً دارت فً رأس نٌوتن؟ وما نتٌجة ذلك؟ : س

 الٌمٌن أو ذات الشمال؟ ولما ال ترتفع إلى أعلى؟فً شكل عمودي؟ ولماذا ال تنحرؾ ذات 

 النتٌجة : اكتشاؾ الجاذبٌة األرضٌة .  -

 توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .   - ؟  ما النظرٌة لتً توصل إلٌها نٌوتن :س

كشفا األرض نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء مست ما أثر هذه نظرٌة نٌوتن  على البشرٌة؟  :س

 والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح فً الفضاء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطابرات والسفن وؼٌرها. 

 حٌن ٌستؽل وقته فٌما ٌنفع وٌفٌد البشرٌة .   : كٌؾ ٌخلد اإلنسان ذكره فً قلوب الناس ؟ س 

نٌوتن عندما كان فً حالة تؤمل وتفكر وسقطت علٌه التفاحة، ذلك مثال  - س : اضرب مثااًل ٌوضح أهمٌة التفكر فً الكون .

 فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  

لقد نجحت تطبٌقاتها فً أن ٌتخطى اإلنسان بها حاجز الفضاء مستكشفا  -س : كٌؾ أفادت نظرٌة الجاذبٌة اإلنسان عامة ؟ 

 اء الخارجً وحركة انتقاالت المركبات والطابرات والسفن وؼٌرها. األرض والقمر والكواكب والمجرات التً تسبح فً الفض

إن قلٌبل من الزمن ٌخصص كل ٌوم لتنفٌذ شًء مفٌد قد ٌؽٌر مجرى الحٌاة  -ما أثر االستفادة من أوقات فراؼنا ؟  :س

 وٌجعلها أفضل مما نظن، وأرقى مما نتخٌل . 

 حركة انتقال المركبات والطابرات والسفن وؼٌرها .  -  اذكر مثاال واحدا لتطبٌقات الجاذبٌة األرضٌة .:س

.  نموذج ذلك نٌوتن عندما كان فً حالة تؤمل وتفكر وسقطت علٌه  : اضرب مثاال واحدا ٌوضح أهمٌة التفكر فً الكون س

 التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  

 ما ٌنفع ؟ اإلنسان وقت فراؼه فٌ: ماذا ٌحدث إذا : استؽل  س

 ج: ٌصل اإلنسان إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهٌبة والنظام . 

بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهً  - لماذا ٌحثنا الكاتب على التفكر ؟ :  ّ

 اكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة . فً الصنع والتهبٌة والنظام ، و

بالتفكر والتؤمل ٌصل اإلنسان  إلى دقابق المعرفة وأخبار الكون وقدرة   كٌؾ ٌستؽل اإلنسان وقت فراؼه فٌما ٌنفع ؟  :س

 اإلعجاز اإللهً فً الصنع والتهبٌة والنظام ، واكتشؾ نٌوتن قانون الجاذبٌة األرضٌة . 

. نموذج ذلك نٌوتن عندما كان فً حالة  ثلة فً اإلفادة من أوقات الفراغ . اذكر نموذجا لذلكضرب العلماء أروع األم  :س

 تؤمل وتفكر وسقطت علٌه التفاحة، فبحث ثم توصل إلى نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة .  

ٚ ٝحُظ٤ِٔش ٢ٔ٣ء حُزؼٞ حٓظـ٬ٍ ٝهض حُلَحؽ ك٢ حُزلغ ػٖ ٝٓخثَ ُِظَك٤  -٤ًق ٢ٔ٣ء رؼ٠٘خ حٓظـ٬ٍ ٝهض كَحؿش ؟  :ّ

 ُوظَ حُٞهض ٤ٟٝخػٚ ٝهي   ٣ٔظويّ ٝهض حُلَحؽ ك٢ حُِٜٞ حُلخٓي ٝح٠ٍَُ ك٢ٔ٤ء ُ٘لٔٚ ٦ُٝه٣َٖ 
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 رْ طوخّ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ ؟ ّ:

 إٔ ك٤خس ح٩ٗٔخٕ طوخّ رخُٞهض كؼَٔ ح٩ٗٔخٕ ٣وخّ رخُؼٞح٢ٗ ٝحُيهخثن رَ رؼيى ح٧ٗلخّ حُظ٢ ٣ظ٘لٜٔخ   -

 أر٤خطٚ ؟ٓخ ح١ٌُ أُٔق ا٤ُٚ أكٔي ٗٞه٢ ك٢   :ّ

 أٗخٍ ا٠ُ إٔ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ ٣وخّ رخُؼٞح٢ٗ ٝحُيهخثن ٝػ٤ِٚ إٔ ٣وِي ًًَ ٗلٔٚ رو٤َ ٣لؼِٚ ٣ل٤ي حُ٘خّ.   -

 ٓخ ح١ٌُ حٓظَػ٠ حٗظزخٙ حُؼخُْ )٤ٗٞطٖ( ٝرْ ٓؤٍ ٗلٔٚ ؟   :ّ

 طَطلغ ؟ ٌٛح حُ٘ظخّ حُيه٤ن ٌُِٕٞ ٓؤٍ ٗلٔٚ : ُٔخًح ٓوطض حُظلخكش كٞم ٍأ٢ٓ ُٝٔخًحُْ ط٘لَف أٝ  -

 ٓخ حُلو٤وش حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٗئٖٓ رٜخ ؟ :  ّ

 إٔ ه٬٤ِ ٖٓ حُِٖٓ ٣وٜٚ ًَ ٣ّٞ ُظ٘ل٤ٌ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ هي ٣ـ٤َ ٓـَٟ حُل٤خس ٣ٝـؼِٜخ أك٠َ ٝأٍه٠ ٓٔخ ٗظٖ -

 َٛ ٬ُهظَحػخص حُلي٣ؼش ُ٪ٗٔخٕ ػ٬هش رخُظؤَٓ ٝحُظلٌَ ؟ ٟٝق .  :ّ

حُؼِٔخء كٔخ ٣َٜ ا٤ُٚ حُؼِٔخء ٖٓ هٞح٤ٖٗ ٣ٔظويٜٓخ حُزؼٞ ك٢ ٗؼْ ٛ٘خى ػ٬هش ٝػ٤وش ر٤ٖ حُٔوظَػخص حُلي٣ؼش ٝطؤَٓ ٝطلٌَ    -

 حُظطز٤ن ػ٤ِٜخ ٝحهظَحع ٌٛٙ حُٔوظَػخص حُظ٢ أكخىص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝهِيص ًًَ ٓوظَػ٤ٜخ

َُّ   ٣ـذ إٔ  -؟  ٘خ ْٗلٞ حُٞهض ِٓخ ٝحؿزُ    :ّ ـِ ظَ ْٔ هخصِ  َٗ ْٝ ْ٘لَغُ  ك٤ٔخ كََحِؿ٘خ أ خ ٣ٝل٤ُي، ٣َ ْٕ  ٫ريَّ  اَّٗ٘ َٖ رِلَ  أ ِٓ ئّىحٛخ و٤وَشٍ ُٗئ ُٓ:  َّٕ  ه٬٤ًَِ  ) ا

 َٖ ِٓ  ِٖ َٓ َِّ ُٚ  حُ َّٜ ََّ  ٣ُو ً ّ ْٞ َ٣   ٌِ ٍٖ  ٢َْٗءٍ  ط٘ل٤ َؼ٤ّ َُ  هَيْ  ُٓ ٟ ٣ُـ٤ِّ ََ ـْ ؼُِٜخ حَُل٤خِس، َٓ ـْ َ٣ٝ  ََ خ أْك٠َ َّٔ ،ٝأٍه٠ ِٓ َّٖ ٔخ ٗظ  . )َٗظََو٤ََّ ِٓ

 :  من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة
 ََ َٛ َٝ جَِِِش  ْٓ ٍِ طِِي ح٧َ ْٖ ِه٬ ِٓ َِ حُل٠َخِء، ٝ ُٕ رِٜخ كخِؿ ْٗٔخ ْٕ ٣َظََوط٠ّ ح٩ِ َلْض طَطز٤وخطُٜخ ك٢ أَ ـَ ٤ِّش، حَُّظ٢ َٗ ِٟ ٍْ ر٤َِِّش ح٧ ًِ ا٠ُِ َٗظ٣َََِّش حُـخ

ًزخِص ٝحُطّخثَح َْ َٔ ٍِ حُ ًش حٗظوخ ََ ، َٝك ٍِؿ٢ِّ حِص حُظ٢ طٔزُق ك٢ حُل٠َخِء حُوخ ََّ ًَِذ ٝحُٔـ ََ ٝحٌُٞح َٝ ٝحُؤ ٍْ لخً ح٧ ِ٘ ٌْ ظَ ْٔ ُٓ ُّٔ ِٖ ِص ٝحُ  لُ

 ـ ٓلَى ) ح٧ٗخ٢ٓ ( ٖـ ٠ٓخى ) كِ٘ض (ٕـ َٓحىف ) ٣ظؼيٟ (ٔ:  أ ـ ٛخص ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣

 د ـ ك٤ْ ٗـلض ططز٤وخص ٗظ٣َش حُـخًر٤ش ؟ 

 ؿـ ـ حًًَ ح٧ٓجِش حُظ٢ ٓؤُٜخ ٤ٗٞطٖ ُ٘لٔٚ ػ٘يٓخ ٓوطض حُظلخكش كٞم ٍأٓٚ ؟ 

 َٝ  ْٖ َِٗخ حَُلخ٢ُ َػ ْٜ ِّ ك٢ ػ ُٞ حُّ٘خ ُّ ٣َْزلُغ رَْؼ ِٕ طُوخ ْٗٔخ َّٕ َك٤خسَ ح٩ِ ٕٝ أَ ٍُ ، ٫ٝ ٣َْي ْْ ُٜ هخطَ ْٝ ٢ْ ٣وظِٞح رِٜخ أ ٌَ ٤َِِِش؛ ُِ ْٔ ِٚ ٝحُظَّ ََ ُِِظَك٤ ٓخثِ

ْهضِ  َٞ ٌَٜح حُ  رِ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ٕ ـ ٣ؼِٕٔٞ (ـ ٠ٓخى ) ٣يٍٕٝ ( ) ٣َك٠ٕٞ ـ ٣ـِٜٕٞـ ؿٔغ ) ػَٜ ( ) ػٍٜٞ ـ أػخَٛ ـ ػٜخثَ (  ٔ 

 ـ ٓؼ٠٘ ) حُظَك٤ٚ ( ) ٤ٟن حُؼ٤ٖ ـ حَُٛي ك٢ حُل٤خس ـ ٍؿي حُؼ٤ٖ ( ٖ

 )د( ٓخًح ٣لؼَ رؼٞ حُ٘خّ ٢ٌُ ٣وظِٞح أٝهخص كَحؿْٜ؟ 

 )ؿـ( طَٞٛ حٌُخطذ ك٢ ٜٗخ٣ش حُٟٔٞٞع ا٠ُ كو٤وش ٜٓٔش ٫ري إٔ ٗئٖٓ رٜخ .حًًَٛخ.

 ش ؟)ى( ٓخًح ٣ليع ُٞ ُْ ٣ٌظ٘ق ٤ٗٞطٖ هخٕٗٞ حُـخًر٤ش ح٤ٍٟ٧

ٝ ٍُ ، ٫ٝ ٣َْي ْْ ُٜ هخطَ ْٝ ٢ْ ٣وظِٞح رِٜخ أ ٌَ ٤َِِِش؛ ُِ ْٔ ِٚ ٝحُظَّ ََ ُِِظَك٤ ٓخثِ َٝ  ْٖ َِٗخ حَُلخ٢ُ َػ ْٜ ِّ ك٢ ػ ُٞ حُّ٘خ ُّ ٣َْزلُغ رَْؼ ِٕ طُوخ ْٗٔخ َّٕ َك٤خسَ ح٩ِ ٕ أَ

ْهضِ  َٞ ٌَٜح حُ  رِ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ؿٔغ ) ػَٜ ( ) ػٞحَٛ ـ ػٜخثَ ـ أػَٜ (  ـ ٕ (ـ ٣٘ظ٣ٕٞٔؼِٕٔٞ  ٌَٕٝ ـ ٣ل) ٣يٍٕٝ ( )  َحىفٓـ ٔ 

 )د( رْ ٣وخّ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ ؟                        )ؽ( ُِؼِٔخء ٜٗؾ ك٢ ه٠خء أٝهخطْٜ . ٟٝق ًُي . 

 )ى( ٓخ حُلو٤وش حُظ٢ ٗئٖٓ رٜخ ُ٘ٔظـَ ٝهض حُلَحؽ ك٢ حُ٘لغ ؟ 

َع ح٧َ  َٝ ٍْ َد حُُؼَِٔخُء أَ ََ َٟ هَْي  َٓزش،َٝ َحؿؼشُ ٝحُٔلخ ُٔ َُ ٝحُ ُّٓ ْهِض حُلَحؽ َك٤ُْغ حُظل٤ٌَ ٝحُظَّؤ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ْل٤َِِّش ح٩ِكخَىسَ  ًَ ؼَِِِش ك٠  : )طلٌَ  ٝهي ه٤َ  ْٓ

 ه٤َ ٖٓ ه٤خّ ٤ُِش (   ٓخػش

 ـ َٓحىف " َٟد " : ) هيَّّ ـ حهظَع ـ ٗخكْ (ٔ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٓلَى " حُؼِٔخء " : ) حُؼِْ ـ حُؼخَٓ ـ حُؼخُْ ( ٖ" أٍٝع " : ) أهَٜ ـ أى٠ٗ ـ أٓٞأ (               ـ ٠ٓخىٕ

 ) د ( ٤ًق ٣٘ظلغ حُؼِٔخء رؤٝهخص كَحؿْٜ ؟

 ) ؿـ ( ُٔخًح ٣لؼ٘خ حٌُخطذ ػ٠ِ حُظلٌَ ٝحُظؤَٓ ؟ 

٤ْل٤َِِّش ح٩ِكخىَ  ًَ ؼَِِِش ك٠  ْٓ َع ح٧َ َٝ ٍْ َد حُُؼَِٔخُء أَ ََ َٟ هَْي  َٓزش،َٝ َحؿؼشُ ٝحُٔلخ ُٔ َُ ٝحُ ُّٓ ْهِض حُلَحؽ َك٤ُْغ حُظل٤ٌَ ٝحُظَّؤ َٝ  ْٖ ِٓ : )طلٌَ  ٝهي ه٤َ  سَ 

 ............ (  ٓخػش

 ـ َٓحىف " حُظؤَٓ " : ) حُظلٌَ ـ حُظيرَ ـ ٓخ ٓزن ٛل٤ق (ٔ  ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٠ٓخى " حُلَحؽ " : ) حُ٘ـَ ـ حُؼَٔ ـ ًِظخٛٔخ ٛل٤لظخٕ ( ٖحُٔؼخٍ ـ حُٔخػَ (     ـ ٓلَى " ح٧ٓؼِش " : ) حُٔؼَ ـ ٕ
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 19   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

 ) د ( ٌَُ اٗٔخٕ ػَٔحٕ . ٟٝلٜٔخ ٝر٤ٖ رْ ٣وخّ ػَٔ ًَ اٗٔخٕ ؟ 

 ـ ٟٝغ حْٓ آلن رَح٣َ ك٢ ٓـَ حُؼِٔخء حُ٘خر٤ٜٖ . ٕـ ىػٞس حٌُخطذ حاٗٔخٕ ا٠ُ حُظلٌَ .      ٔ) ؿـ ( ػَِ : 

َد  ََ َٟ هَْي  َٝ َٓ َحؿؼشُ ٝحُٔلخ ُٔ َُ ٝحُ ُّٓ ْهِض حُلَحؽ َك٤ُْغ حُظل٤ٌَ ٝحُظَّؤ َٝ  ْٖ ِٓ ٤ْل٤َِِّش ح٩ِكخَىسَ  ًَ ؼَِِِش ك٠  ْٓ َع ح٧َ َٝ ٍْ : )طل٤ٌَ  ٝهي ه٤َ زش،حُُؼَِٔخُء أَ

 ه٤خّ ٤ُِش (ٓخػش ه٤َٖٓ 

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٠ٓخى ) حُلَحؽ ( ) حُوِٞى ـ حُ٘ؼٍٞ ـ ح٫ٗ٘ـخٍ ـ حُـ٤خد ( ٕأٛـَ ـ أ١ٍٞ (  ـ ٓؼ٠٘ ) أٍٝع ( ) أكٖٔ ـ أٟوْ ـٔ

 )د( ٤ًق ٣ٌٖٔ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٝهض حُلَحؽ ؟    )ؿـ( ػَِ : طلٌَ ٓخػش ه٤َ ٖٓ ه٤خّ ٤ُِش .

 ًَ حُٔزذ .)ى( أ٤ٔٛش حُوظَحػخص حُلي٣ؼش ُ٪ٗٔخٕ . حُؼزخٍس حُٔخروش ) طظَٜ رخُٟٔٞٞع ـ ٫ طظَٜ رخُٟٔٞٞع ( ٟٝق ٓغ ً

ٌٛح حُ٘ظخّ حُيه٤ن ح١ٌُ حٓظَػ٢ حٗظزخٙ حُؼخُْ ح٧َٜٗ ٤ٗٞطٖ ػ٘يٓخ ٓؤٍ ٗلٔٚ ٓئح٫ ، ًٝخٕ ك٢ كَحؿٚ ٝك٢ كخُش طؤَٓ ٝطيرَ 

 ٝرلغ .

 ـ ؿٔغ) حُ٘ظخّ( ٕـ َٓحىف )حٓظَػ٢ (ٔ:                 أ ـ ٛخص ٓخ ٢ِ٣

 ي ح٩ؿخرش ػ٤ِٜخ؟د ـ ٓخ ح٧ٓجِش حُظ٢ ١َكٜخ ٤ٗٞطٖ ػ٢ِ ٗلٔٚ ؟ ٝا٫ّ طَٞٛ رؼ

 ؿـ ـ ٣وخّ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ رويٍ ٓخ..................        )أًَٔ ٖٓ ه٬ٍ حُٟٔٞٞع(.

 ى( ٓخ ١ٖٞٓ حُويٝس ك٢ ك٤خس آلن ٤ٗٞطٖ؟ 

ؼَحِء أَْكٔي ُّ٘ ََ حُ ََّ أ٤ٓ يٟ حَُل٤خِس، ََُٝؼ َٓ ٣ََّشَ  َ٘ ُِ ػ٬ًٔ ٣ُل٤ُي حُزَ ْ٘ـ ْهِض هي طُ َٞ َِ حُ ْٔ َّٕ حُؼّخ٤ِٗشَ ٖٓ ُػ ؼَحِء  ٝأَ ُّ٘ ْٖ ٤َِ١ؼِش حُ ِٓ  َٕ ٗٞه٢ ًخ

 َٖ ٣ ِٕ رخُؼّٞح٤ٗٞحُيَّهخثنِ  أٓلٞححٌَُّ ْٗٔخ َِ ح٩ ْٔ ِّ ُػ  .ا٠ُِ ه٤خ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ح٧ٗخ٢ٓ( -ح٧ٗخّ -حُ٘خّ -ــٔغ )ح٩ٗٔخٕ()ح٩ْٕٗطٜت(  -طـ٤َ -ط٢ٜ٘ -ـ َٓحىف)ط٘ـِ()طئهَٔ

 ٬ٍ ٝص حُلَحؽ ؟                  )ؿـ( رْ ٣وخّ ػَٔ ح٩ٗٔخٕ ؟)د( ٤ًق ٣ٌٖٔ حٓظـ

 )ى(ٖٓ حُؼخُْ ح٧َٜٗ ح١ٌُ طَٞٛ ا٠ُ ٗظ٣َش حُـخًر٤ش ح٤ٍٟ٧ش ؟ ٤ًٝق طَٞٛ ا٤ُٜخ ؟

ةِ  فً األَْمثِلَةِ  أَْرَوعَ  الُعلَماءُ  َضَربَ  َوَقدْ  "  ٌَّ فِ ٌْ ُث التفكر ِمنْ  اإلِفاَدةَ  َك ٌْ ؤمُّ  َوْقِت الفراغ َح : )  وقد قٌلوالمحاَسبة ،  والُمراجعةُ  لُ والتَّ
 تفكر ساعة خٌر من قٌام لٌلة "

 شددوا وألزموا [  -حذروا ونهوا –] وصفوا وبٌنوا معنى " ضرب " -ٔ تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما ٌؤتً : -أ
 الٌقظة  [ –الؽفلة  –] التعقل  التفكر "مضاد "  -ٖ  اسم تفضٌل  [ –اسم مفعول  –] اسم فاعل  كلمة " خٌر"  اسم نوعه -ٕ
 ٌشٌر الرسول صلى ّللا علٌه وسلم فً الحدٌث السابق إلى المنهج العلمً فً المعرفة . وضح ذلك .   –ب 
 .وضح ذلك مبٌناً أثر التؤمل فٌه كان الكتشاؾ ) نٌوتن ( لنظرٌة الجاذبٌة األرضٌة ، ونجاح تطبٌقاتها أثر فً رقً اإلنسان -جــ 

وقد ضرب العلماء أروع األمثلة فً كٌفٌة االستفادة من وقت الفراغ حٌث التفكر والتؤمل والمراجعة والمحاسبة، وقد قٌل : ) " 
، ٝهيٍس ح٩ػتفكر ساعة خٌر من قٌام لٌلة(  ِٕ ْٞ ٌَ ٍِ حُ كَِش ٝأْهزخ َِ ْؼ َٔ ُٕ ا٠ُِ ىهخثِِن حُ َُ ح٩ِٗٔخ ِٜ َ٣ َِ ُّٓ َِ ٝحُظَّؤ ٌُّ َّٕ رخُظَّل ْؼ٠٘ أَ َٔ ُِ ٝحُ ـخ

"   ح٠َُٜ٩ِ  

 أ  ـ تخٌر الصواب لما ٌؤتً مما   بٌن القوسٌن
( .   عجز ـ كسل ـ ضعؾ"  :  )   قدرة"  مضاد ـ ٕـ جمع  " الكون "  : )  الكابنات ـ األكوان  ـ الكنابن (    ٔ   

كٌؾ ٌنتفع العلماء بؤوقات فراؼهم كما فهمت من العبارة ؟  –ب   
مات التً تحتها خط فٌما ٌلً : فرق فً المعنى بٌن الكل -جـ   

 ٔ- ضرب المعلم مثاال لتوضٌح القاعدة النحوٌة ٕ- ضرب الرجل فً الصحراء نهارا .  ٖ- ضرب األب ابنه تؤدٌبا له .

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
َد  ََ َٟ هَْي  ٤ْل٤َِِّش  حُُؼَِٔخءُ َٝ ًَ ؼَِِِش ك٠  ْٓ َع ح٧َ َٝ ٍْ ْهِض حُلَحؽ َك٤ْغُ  ح٩ِكخَىسَ أَ َٝ  ْٖ ِٓ ٝ َُ ُّٓ َحؿؼشُ حُظل٤ٌَ ٝحُظَّؤ ُٔ َٓزش، حُ : )طل٤ٌَ  ٝهي ه٤َ ٝحُٔلخ

 ( ٤ُِشه٤خّ ٓخػش ه٤َٖٓ 

 ) د ( حَٗف حُلوَس رؤِٓٞري .              ) أ ( ٟغ ػ٘ٞحًٗخ ُِلوَس حُٔخروش . 

 
 ٛـ ـ أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُلوَس حُٔخروش. 
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 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 14   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

 

 

 

 

 

م فً صعٌد مصر 33ٕٔظ إبراهٌم من أب مصري وأم تركٌة سنة ولد الشاعر محمد حاف -:التعرٌؾ بالشاعر 
وتوفً والده وهو فً الرابعة من عمرة فانتقل إلً القاهرة ثم عمل بالمحاماة ثم ترك المحاماة والتحق بمدرسة 

د الحربٌة وتخرج فٌها ضابطا فعٌن فً الحربٌة ثم انتقل للشرطة وعمل مدٌرا للقسم األدبً بدار الكتب المصرٌة وق
شاعر الفقراء ـ شاعر  –شاعر الشعب  –جمعت أعماله فً دٌوان ٌسمً دٌوان حافظ ولقب بـ ) شاعر النٌل 

 .م 2ٖٕٔالوطنٌة ( وتوفً عام 

 

 ـ األخبلق الكرٌمة رزق وهدٌة من ّللأ
 طــرب الؽرٌــب بؤوبة وتـبلقــى إنى لتطـــربنـــى الخــبلل كرٌمة

 بٌن الشمابــل هــزة الـمـشــتاق وتهزنى ذكرى المـروءة والـندى

 فـقد اصــطــفاك مقســم األرزاق فإذا رزقــــت خــلــٌــقــة مـحمودة

 المعجم اللؽوي

 ) خ ـ ل ـ ل (  لةالخصال، الصفات )م( الخَّ  الخبلل )ط ـ ر ـ ب ( تحزننً)×( تسعدنً ، تفرحنً  تطربنً

 المسافر )ج( الؽرباء الؽرٌب ر ـ م ( ) ك ـ  ذمٌمة )ج( كرابم)×( طٌبة، عزٌزة  كرٌمة

 ) ل ـ ق ـ ي (  فراق)×( لقاء ، مقابلة  تبلق ) أ ـ و ـ ب (  رحٌل، ذهاب)×( عودة ، رجعة  أوبة

 ) م ـ ر ـ أ ( الحقارةالنذالة ،)×( الشهامة  المروءة ) هـ ـ ز ـ ز (  تسعدنً ، تإثر فً شعوريالمراد :  تهزنً

 (  حفظ)  خبلل كرٌمة : الثالثالدرس 
 لشاعر النٌل : حافظ إبراهٌم   

  

 نصوص 
لحظات ؼٌرت :   الوحدةَاألولى

 التارٌخ    
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 -أٟٞحء ػ٠ِ ح٧ر٤خص :
 ا٠ٗ أكذ ح٧ه٬م ح٣ٌَُٔش كؤٓؼي رٜخ ٓؼخىس حُٔٔخكَ حُؼخثي ا٠ُ أِٛٚ ١ٝٝ٘ٚ. -

 ٝأٓؼي رؤكخى٣غ ح٧ه٬م حُلخِٟش ٓؼَ حَُٔٝءس ٝحٌَُّ ٓؼَ كَكش حُٔ٘ظخم ا٠ُ أكزخرٚ. -

 ػ٘يٙ كخٌَٗ هللا ٝكخكع ػ٤ِٜخكٜٞ ٗؼٔش ٖٓ  ٝح٧ه٬م حُلخِٟش ٗؼٔش ٖٓ ػ٘ي ح٠ُُٞٔ ػِ ٝؿَ كٍُِٞهي روِن ك٤ٔي -

 -: ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ
ّٕ ٝ ح٬ُّ ( " أِٓٞد ٓئًي  " ا٠ٗ ُظطَر٠٘*   : ؿًٔؼخ ٌُِؼَس .  * حُو٬ٍ  ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ. " ٣ًَٔش"*          .رـ ) ا

 طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٣ٍٜٞ كَكظٚ رخ٧ه٬م رلَكش حُؼخثي ٣ؼي ؿ٤خد .:  " ١َد حُـ٣َذ رخٝرش ٝط٬ه٢*

 :٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٓؼخىس حُؼخثي ٫ طٌظَٔ ا٫ رِوخء ح٧َٛ ٝ ح٧كزش .  أٝرش ٝ ط٬م ( * حُؼطق ك٢ )

 : ط٣َٜٞ ٓؼخىطٚ رخ٧ه٬م ح٣ٌَُٔش رٔؼخىس حُٔ٘ظخم ُِوخء أِٛٚ .  .. ِٛس حُٔ٘ظخم ٝحُـ٘يٟ حُٔـَٝءس ًًَٟ ط٠ِٜٗ* 

  لْ ٝحُٔـظٔغ ك٢ ٓـِٔٚ : هٚ حُ٘خػَ ٛخط٤ٖ حُٜلظ٤ٖ ُٔخ ُٜٔخ ٖٓ حػَ ػظ٤ْ ػ٢ِ حُ٘ حَُٔٝءس ٝحُ٘ي١* 

 .٣ٔ٘لٜخ هللا ٖٓ ٣وظخٍٙ  ٍٛٞ حُوٜخٍ رؤٜٗخ ٍُم ًِٝ٘ ػ٤ٖٔ :  كبًح ٍُهض ه٤ِوش ٓلٔٞىس* 

 ... كوي حٛطلخى .. : أِٓٞد ١َٗ ٣يٍ ػ٠ِ كذ هللا ُٜخكذ حُوِن ح٣ٌَُْ .  كبًح ٍُهض* 

 ؼٍٞ ُِؼِْ رخُلخػَ ٝٛٞ هللا : كؼَ ٓخٝ ُِؼزٞص ٝحُظلون ٝر٢٘ ُِٔل ٍُهض: ٤١َٗش طل٤ي حُظ٤ًٞي ،  *اًح

 ٝٗظ٤ـش ُٔخ هزِٚ.: طؼز٤َ ٓئًي رـ ) هي (  * كوي أٛطلخى

 ـ أ٤ٔٛش حُوِن ح٣ٌَُْ ك٢ ك٤خس ح٩ٗٔخٕٕ

 األخـــــبلق مـــكـــارم وذاك عـلــم وذا مـال حــظـه هـــــذا فـــالـنـاس

 اإلمبلق ةنـهــاٌ كــان بالعــــلـم محـصـنا تــدخـــره لم إن والــمـال

 اإلخـفـاق مـطـٌــة كان تـعـــلٌـه شـمـابل تكتـنفه لم إن والعـلم

 بـخـــبلق ربــــــــه ٌـتـوج لـــم مــا وحـده ٌـنـفـع الـعـلـم تحسـبن ال

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 مساوئ )م( مكرمة)×( محاسن  مكارم نصٌبه )ج( حظوظ ، أحاظ حظه

 ره ، تهملهتبذ)×( توفره، تحفظه  تدخره هذا ذا

 محمٌا ، محفوظا محصنا ذلك ذاك

 تحوطه ، تصونه ، تحفظه تكتنفه الؽنى ، الثراء)×(الفقر الشدٌد  اإلمبلق

ً   ، مطاٌاوسٌلة )ج(  مطٌة ) ع ـ ل ـ و (  تدنٌه، تحطه)×( ترفع من قدره  تعلٌه  ) م ـ ط ـ و (  َمِط

 ، الشمٌلة مالاألخبلق، الصفات  )م( الشَّ  الشمابل ) ن ـ د ـ ي (  )ج( أنداء وأندٌةالبخل )×( الكرم  الندى

 خصلة ، خلق )ج( خبلبق خلٌقة نشاط )ج( هزات هزة

 ) ص ـ ؾ ـ ي (نبذك)×( اختارك ، فضلك  اصطفاك قبٌحة ، مذمومة)×( حسنة  محمودة

 ز وجلهو ّللا ع مقسم األرزاق منعت، حرمت)×( وهبت ، منحت  رزقت
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 تتٌقن)×( تظن  تحسب النجاح)×( الفشل  اإلخفاق

 ) ت ـ و ـ ج (  ٌكلل ، ٌزٌن ٌتوج ٌضر)×( ٌفٌد  عٌنف

 حظ ، نصٌب من الخٌر خبلق ـ ربوب  صاحبه ، مالكه )ج( أرباب ربه

 -أٟٞحء ػ٠ِ ح٧ر٤خص :
  حهظٜٚ هللا ، ٝٛ٘خى ٖٓ  خػِٔ ٓ٘ق، ٝٛ٘خى ٖٓ  ٓخ٫ ٍُمحُي٤ٗخ كظٞظ ، ٌَُٝ كَى ٓ٘خ ٤ٜٗذ ، كٜ٘خى ٖٓ  -

 ٌٔخٍّ ح٧ه٬م.ر

 ٗظ٠ٜ رٜخكزٚ ُِلوَ حُ٘ي٣ي.ح ح١ٌُ ٤ٔ٘٣ٚ ٣ٝللظٚ ِٔخٍ إ ُْ ٣لٜٖ رخُؼِْ ك٬ ه٤ٔش ُ -

 ح٤٠ُخع. ُِلَ٘ ًٝخٕ ٤ِٓٝش كخُؼِْ ٬ٓف ًٝ كي٣ٖ ، ٣ٔظويّ ك٠ حُو٤َ ٝحَُ٘ ، كبٕ ُْ ٣للع رؤه٬م ك٤ٔيس  -

 كخُؼِْ ٫ ٣٘لغ ٝكيس ٓخ ُْ ٣ٌٖ ػ٘ي ٛخكزٚ أه٬م ٣ًَٔش -

 -: ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 ّـــْ ًٝح ٓـخٍ كــظـٚ ـــٌحٛــ كـــخُـ٘ـخ ـــخٍّ ًٝحى ػـِـ ـــ٬م ٓـــٌــ ــخ ٓٞٓــ٤و٤ًخ  كــ٠ حُز٤ــض كٔــٖ طؤــ٤ْ  ح٧هــــ ًٓ ٣ؼطــ٢ ؿَ

 ، ػ٬هش حُز٤ض رٔخ هزِٚ طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ .    .٣طَد ح٧ًٕ 

 رخُؼِْ : ط٘ز٤ٚ ُِؼِْ رخُلٜٖ حُو١ٞ ح١ٌُ ٣ل٢ٔ حُٔخٍ .  امحـصـنً  تــدخـــره لم إن والــمـال 

 ًٕخٕ ٜٗخ٣ش ح٬ٓ٩م : أِٓٞد ١َٗ ٣يٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُؼِْ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُٔخٍ .  رخُؼِْ ٓلـٜـً٘خ يهـــَٙطــ ُْ ا 

  . إ : ٤١َٗش طل٤ي حُ٘ي .  ًخٕ ٜٗخ٣ش ح٬ٓ٩م : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ .  حُٔخٍ ، ح٬ٓ٩م : ط٠خى ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ 

  ٕ٣ٝل٤ٔٚ ِؼِْ رٌِ٘ ٝح٧ه٬م رٍٔٞ ٣ل٤طٍُٜٚٞ ط : طٌظ٘لٚ ٗٔخثَ حُؼِْ ا. 

 ٓٞحٍى ح٬ُٜى ٝحُيٓخٍ ر٬ أه٬م طَٗيٙ ًؤٗٚ ىحرش طٍٞى ٛخكزٜخ ِؼٍُِِْٜٞ ط :  ًخٕ ٓط٤ش ح٩هلخم. 

 ٝح٩ٍٗخى ُِٜ٘ق ٠ٜٗ أِٓٞد :  طلٔزٖ ٫. 

 ٛخكزٚ ٍأّ ٣ِ٣ٖ رظخؽ حُوِن ٍٛٞ : رو٬م ٍرٚ ٣ظٞؽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ :
ّ:"  حٌُــَّ  -ٕحُٔـَٝءس ٝحُ٘ــٜخٓش ٝحَُؿُٞـش  -ٔحُوـ٬ٍ ح٣ٌَُٔــش : ٢ حُــ٘ٚ ؟ ّ: حًًـَ حُوـ٬ٍ ح٣ٌَُٔــش حُظـ٢ ًًــَص كـ

 ٤ًق ٍٛٞ حُ٘خػَ كزٚ ُِٜلخص ح٣ٌَُٔش ؟

 رؤٗٚ ٣لذ ح٧ه٬م ح٣ٌَُٔش ٣ٝٔؼي رٜخ ٓؼخىس حُـ٣َذ رخُؼٞىس ا٠ُ ١ٝ٘ٚ ُٝوخء أِٛٚ .

 ّ:ٓخ كظٞظ حُ٘خّ ك٢ حُل٤خس ًٔخ كٜٔض ٖٓ ح٧ر٤خص ؟

 ٔخٍ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٍُهٚ حُؼِْ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٍُهٚ ٌٓخٍّ ح٧ه٬م .ٖٓ حُ٘خّ ٖٓ ٍُهٚ هللا حُ 

 فّكر و أبدع
  ؟ ولماذا ؟ أجمل التعبٌرٌن أيس : 

 ( بالعودة الؽرٌب طرب ) –(  وتبلق بؤوبة الؽرٌب طرب) ـ ٔ
 ( تطربنً – لتطربنً إنً) ـ ٖ                       ( رزقت إن – رزقت إذا) ـ ٕ
 ( األرزاق مقسم ٌصطفٌك فقد – األرزاق مقسم اصطفاك فقد) ـ ٗ
 (  شمابل صاحبهتـ  شمابل تكتنفهـ ) ٘
 ؟(  بخبلق صاحبه ٌتوج لم ما)  –(  بخبلق ربه ٌتوج لم ما) ـ ٙ

 ؟ ولماذا ؟( بخبلق ربه ٌتوج لم ما)  قوله فً(  ٌتوج)  من بدال( ٌزٌن)  كلمة وضعنا لو رأٌك ماس : 
 . أخبلق بدون المال أو للعلم قٌمة ال:   عللس : 
 ؟ ولماذا.  جاهل ؼنى أم عالم فقٌر أفضل أٌهماس : 
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حُؼِْ إ ُـْ طلٜـ٘ٚ ح٧هـ٬م ًـخٕ ٝٓـ٤ِش ُِل٘ـَ ٝح٠ُـ٤خع ك٤ٌـٕٞ ّ: ٤ًق ٍٛٞ حُ٘خَٛ حُؼِْ ح١ٌُ ُْ ٣لٜٖ رخ٧ه٬م ؟ 

 ًخُٔط٤ش أٝ حُيحرش حُظ٢ طٍٞى ٛخكزٜخ ٓٞحٍى ح٬ُٜى ٝحُيٓخٍ .

 ّ: ٓخ ح١ٌُ ٣ؼ٤َ حُٔؼخىس ك٢ ٗلْ حُ٘خػَ ؟

 ح١ٌُ ٣ؼ٤َ حُٔؼخىس ك٢ ٗلْ حُ٘خػَ ٌٓخٍّ ح٧ه٬م ٝهخٛش حَُٔٝءس ٝحٌَُّ . 

ٌسعد الشاعر باألخالق الكرٌمة،  -  .أعلن الشاعر موقفه من الصفات النبٌلة فً البٌتٌن األول والثانً . وضح ذلكس : 

المشتاق إلى أهله وأحبابه بعد طول وٌفرح باألحادٌث التً تتناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم مثل سعادة 

 غٌاب . 

ٌسعد الشاعر باألخالق الكرٌمة، وٌفرح باألحادٌث التً  -: ما الذي ٌطرب )ٌسعد( الشاعر ؟ وما الذي ٌهزه مشاعره ؟   س

 تتناول األخالق الفاضلة، وخصوصا المروءة والكرم مثل سعادة المشتاق إلى أهله وأحبابه بعد طول غٌاب

بالغرٌب الذي التقى بؤهله بعد طول  -  ر الشاعر حبه للصفات الكرٌمة ؟ وما الذي ٌقرره فً البٌت الثالث ؟ : كٌف صو  س

 غٌاب، وٌقرر أن األخالق الفاضلة نعمة من هللا فمن ملكها ، فهذا دلٌل على حب هللا له . 

التعبٌر األول أجمل؛  -الغرٌب بالعودة ( ؟  ) طرب –) طرب الغرٌب بؤوبة وتالق (  -:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ أ  س

 ، وٌدل على أن السعادة ال تكتمل ألنه شبه سعادته باألخالق الكرٌمة بسعادة الغرٌب الذي عاد إلى وطنه وأهله 

 إال بلقاء األحبة .

 .  ن تفٌد الشكأما إ: التعبٌر األول ؛ ألن ) إذا( : أداة شرط تفٌد التحقٌق والتوكٌدإن رزقت (  –) إذا رزقت  -ب

 : التعبٌر األول، ألنه أسلوب مإكد بــ ) إن والالم ( .  تطربنً ( –) إنً لتطربنً  -ج

 التعبٌر األول أجمل ألن الفعل الماضً ٌفٌد الثبوت والتحقق  فقد ٌصطفٌك مقسم األرزاق ( –) فقد اصطفاك مقسم األرزاق  –د 

ألن المال فً ٌد الجاهل ٌتناقص ، والمال والعلم بدون أخالق ٌقودان  ق .علل :  ال قٌمة للعلم أو المال بدون أخالس  : 

 صاحبهما إلى الهالك ، فاألخالق حماٌة لهما . 

 ما قٌمة استخدام الشاعر ) إنً ( فً البٌت األول ؟ وبم ٌوحً ) تهزنً ( ؟ س  : 

 بشدة السعادة .  تهزنً : توحً - أسلوب مإكد بإن ٌإكد سعادة الشاعر باألخالق الكرٌمة .  -

الشاعر ٌحب الصفات الكرٌمة فهو ٌسعد بها سعادة  -س: تشٌر األبٌات إلى حب الشاعر للصفات الكرٌمة . وضح ذلك ؟ 

 الغرٌب بالعودة إلى وطنه ولقاء أهله وٌفرح فرحا شدٌدا بذكر الصفات الكرٌمة وخاصة المروءة والكرم .

 أسس بناء الملك : م من األبٌات ؟س:ما األسس التً ٌبنى علٌها الملك كما تفه

 علم تحوطه أخالق توجهه إلى الخٌر . -ٕمال محصنا بعلم نافع ٌرشده وٌوجهه وٌنمٌه.  -ٔ 

ٌُحصن باألخالق ؟  س: وضح موقف الشاعر من العلم الذي لم 

 والهالك . ٌرى الشاعر أن العلم سالح ذو حدٌن فإن لم تحوطه أخالق تعلٌه وترشده كان وسٌلة للفشل والضٌاع 

المال بال علم القٌمة له فالعلم ٌنمٌه  س: فً ضوء فهمك لألبٌات بٌن مدى احتٌاج المال للعلم واحتٌاج العلم لألخالق ؟

وٌوجهه إلى المشروعات النافعة فإن لم ٌتحصن بالعلم كانت نهاٌته الفقر. العلم سالح ذو حدٌن قد ٌستخدم فً الخٌر أو فً 

 ق كرٌمة توجهه وترشده كان وسٌلة للهالك والدمار .الشر فإذا لم تحوطه أخال

 س : فالناس هذا حظه مال وذا        علم وذاك مكارم األخالق . فً البٌت موسٌقى ، فما مصدرها ؟ 

 الموسٌقى فً البٌت مصدرها أن  بٌن الجمل حسن تقسٌم ٌطرب األذن وٌلفت االنتباه . -

ٌكون العلم وباال وهالكا وفشال عندما الٌتحصن  ؟ ومتى ٌكون نفعا ونجاحا وتفوقا ؟س: متى ٌكون العلم وباال وهالكا وفشال 

 بمكارم األخالق التى تعلٌه وتوجهه إلى الخٌر ، وٌكون نفعا ونجاحا وتفوقا إذا تحصن بمكارم األخالق .

 ؟ ولماذا ؟ س : ما رأٌك لو وضعنا كلمة ) ٌزٌن( بدال من ) ٌتوج ( فً قوله ) ما لم ٌتوج ربه بخالق (

 أرى أن ) ٌزٌن ( ال تإدي المعنى فكلمة ) ٌتوج ( تصور األخالق بتاج ٌزٌن صاحبه . -

 ؟ هزة الراقص " ولماذا –أٌهما أجمل " هزة المشتاق  -س

 فهى حركات رٌاضٌة فقط . هزة الراقص أجمل ألنها تعبر عن الشوق إلى األحباب ، أما:  هزة المشتاق

لكل إنسان حظه فى هذه الدنٌا فهذا رزق المال ، وهناك من رزق العلم ،  سم الشاعر حظوظ الناس ؟الدنٌا حظوظ . كٌف قس: 

 وهناك من رزق األخالق الفاضلة وهو أفضلهم وأقلهم عددا .

 س : تحدث الشاعر عن حظوظ الناس ، ووضع شرطا لالستفادة بالعلم . وضح ذلك .



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 18   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

وشرط ،  ال ، وهناك من رزق العلم ، وهناك من رزق األخالق الفاضلةلكل إنسان حظه فى هذه الدنٌا فهذا رزق الم -

 االستفادة بالعلم أن  تحوطه أخالق كرٌمة توجهه وترشده . 

 أٌهما أفضل فقٌر عالم أم غنى جاهل . ولماذا ؟  -س  

 عن المال . ٌغنٌه علمهسف العالمالفقٌر، أما سٌقوده جهله إلى الفقر الشدٌد  الجاهل  األول أفضل ألن الغنى

ألن العلم سالح ذو حدٌن فإما أن تحرسه  متى ٌكون العلم وسٌلة للفشل ؟ ولماذا ربط الشاعر بٌن العلم واألخالق ؟س: 

 وسٌلة للفشل . األخالق فٌعمر وإما ٍأن ٌنحرف به صاحبه فٌدمر وٌكون باألمر الثانى

 علل ال قٌمة للعلم أو المال بدون أخالق .س: 

 الجاهل ٌتناقص ، والمال والعلم بدون أخالق ٌقودان صاحبهما إلى الهالك ، فاألخالق حماٌة لهما . ألن المال فى ٌد

 س :  لماذا كان المال محتاجا إلى العلم ، وكان العلم والمال فً حاجة إلى األخالق الكرٌمة؟ 

 حماٌة لهما .  ألن المال فً ٌد الجاهل ٌتناقص، والمال والعلم قد ٌإدٌان إلى الهالك فاألخالق -

 ) ما لم ٌتوج صاحبه بخالق ( ؟  –) ما لم ٌتوج ربه بخالق (  -أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟  -ٖ

 األولى ؛ ألن كلمة " ربه " تفٌد معنى السٌادة والتملك .   -

نٌا فهذا رزق المال ، لكل إنسان حظه فى هذه الدس :  عطاء هللا للناس متنوع . وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌات السابقة . 

 وهناك من رزق العلم ، وهناك من رزق األخالق الفاضلة وهو أفضلهم وأقلهم عددا .

الدنٌا حظوظ، ولكل إنسان حظه منها؛ فهناك من ٌرزقه هللا المال  -س : الدنٌا حظوظ ولكل إنسان حظه منها . وضح ذلك . 

 رم األخالق .وهناك من ٌرزقه هللا العلم، وهناك من ٌرزقه هللا مكا

 بؤنه وسٌلة للفشل والضٌاع .  -س :  كٌف صور الشاعر العلم الذي لم ٌحصن باألخالق ؟   

  -: ٖٓ ٝحهغ ح٫ٓظلخٗخص  حرٖ ػخْٛٓ٘خه٘ش 
 رخُؼــــِـْ ًــخٕ ٗـٜــخ٣ش ح٬ٓ٩م ٝحُــٔـخٍ إ ُْ طــيهـــَٙ ٓلـٜـ٘خ

 ــش ح٩هـلـخمطـؼـــ٤ِـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ ٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ٘لٚ ٗـٔـخثَ

 ٓــخ ُـــْ ٣ـظـٞؽ ٍرــــــــٚ رـوـــ٬م ٫ طلٔـزٖ حُـؼـِـْ ٣ـ٘ـلـغ ٝكـيٙ

 أـ ٛخص : َٓحىف ) ح٬ٓ٩م ( ، ٝ ٠ٓخى ) ح٩هلخم ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ طؼز٤َى .

 د ـ ٤ًق ٟٝق حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش ٓيٟ كزٚ ُِٜلخص ح٣ٌَُٔش ؟ 

 ًخٕ ٓط٤ش ح٩هلخم " ؟ ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ : " 

َّٖ حُؼِْ ٣٘لغ ٝكيٙ " كيى ٗٞع ح٧ِٓٞد ، ٝحًًَ ؿَٟٚ .   ى ـ " ٫ طلٔزَ

 
 ػـِــْ ًٝحى ٓـــٌـــخٍّ ح٧هـــــ٬م كـــخُـ٘ـخّ ٛـــــٌح كــظـٚ ٓـخٍ ًٝح

 رخُؼــــِـْ ًــخٕ ٗـٜــخ٣ش ح٬ٓ٩م ٝحُــٔـخٍ إ ُْ طــيهـــَٙ ٓلـٜـ٘خ

 طـؼـــ٤ِـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ــش ح٩هـلـخم ٘لٚ ٗـٔـخثَٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ

                        ٌَٓٓش ( –ّ ٌَٝٓ –)ٌَّٓ (  ٌٓخٍّ) ٓلَى ـ ٔ  -) أ (   طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣ :

 ح٣ُِٜٔش ـ حُلَ٘ ( ح٩هلخم(  ) ح٠ُؼق ـ َحىف )ٓـ   ٖ           ) طِٜٔٚ ـ ط٤٠ؼٚ ـ طٞكَٙ ( ٠ٓخى )طيهَٙ( ـ  ٕ

 )د( ػطخء هللا ـ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ـ ُِزَ٘ ٓظ٘ٞع . ٟٝق ًُي ٖٓ ه٬ٍ كٜٔي ٨ُر٤خص . 

 )ؿـ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ ) ًخٕ ٓط٤ش ح٩هلخم ؟ 

 )ى( أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ك٢ ٗظَى ؟ ُٝٔخًح ؟ ) طٌظ٘لٚ ٗٔخثَ ( أّ ) طٜخكزٚ ٗٔخثَ ( 
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 ــْ ًٝحى ٓـــٌـــخٍّ ح٧هـــــ٬مػـِ كـــخُـ٘ـخّ ٛـــــٌح كــظـٚ ٓـخٍ ًٝح

 رخُؼــــِـْ ًــخٕ ٗـٜــخ٣ش ح٬ٓ٩م ٝحُــٔـخٍ إ ُْ طــيهـــَٙ ٓلـٜـ٘خ

 طـؼـــ٤ِـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ــش ح٩هـلـخم ٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ٘لٚ ٗـٔـخثَ

 ـ ٠ٓخى ) ح٩هلخم ( ٖـ ؿٔغ ) ٓط٤ش ( ٕـ َٓحىف ) ح٬ٓ٩م (  ٔ :ٛخصأ ـ 

 حُٔخروش ٟٓٞلخ كظٞظ حُ٘خّ ؟ د ـ حَٗف ح٧ر٤خص 

 ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ًخٕ ٓط٤ش ح٩هلخم ( ؟                              ى ـ ٟٝق حُؼ٬هش ر٤ٖ " حُٔخٍ ٝح٬ٓ٩م ؟

 رخُؼــــِـْ ًــخٕ ٗـٜــخ٣ش ح٬ٓ٩م ٝحُــٔـخٍ إ ُْ طــيهـــَٙ ٓلـٜـ٘خ

 ٤ـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ــش ح٩هـلـخمطـؼـــِ ٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ٘لٚ ٗـٔـخثَ

 ٓــخ ُـــْ ٣ـظـٞؽ ٍرــــــــٚ رـوـــ٬م ٫ طلٔـزٖ حُـؼـِـْ ٣ـ٘ـلـغ ٝكـيٙ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 حُلخؿش(-حُـ٠٘-حُؼِٞ-ـ ٠ٓخى)ح٬ٓ٩م()حُـخٕٙطؼٞهٚ( -طِٜٔٚ-طَػخٙ-ـ َٓحىف)طٌظ٘لٚ()طل١ٞٚٔ

 ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ًخٕ ٓط٤ش ح٩هلخم ( ؟ٕض حُؼخ٢ٗ رؤِٓٞري .  ـ حَٗف حُز٤ٔ)د( 

 )ؿـ( ٓخًح ٗظؼِْ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٚ ؟ 

 )ى( حُؼِْ ٬ٓف ًٝ كي٣ٖ . ٗخهٖ ًُي ٓغ ًًَ أٓؼِش ؟ 

 ١ــَد حُـ٣َــذ رؤٝرش ٝطـ٬هــ٠ ا٠ٗ ُظطـــَر٘ـــ٠ حُوــ٬ٍ ٣ًَٔش

 ـَ ٛــِس حُـٔـ٘ــظخمر٤ٖ حُ٘ٔخثـ ٝط٠ِٜٗ ًًَٟ حُٔـَٝءس ٝحُـ٘يٟ

 كـوي حٛــطــلخى ٓؤــْ ح٧ٍُحم كبًح ٍُهــــض هــِــ٤ــوــش ٓـلٔٞىس

 ـ ؿٔغ ) حُ٘يٟ ( ........................ٕـ ٓؼ٠٘ ) أٝرش ( ............. ٔ) أ ( أًَٔ : 

 ) د ( رْ ٍٛٞ حُ٘خػَ ٓؼخىطٚ رخُٜلخص ح٣ٌَُٔش؟ ٝٓخ حُ٘ٔخثَ حُظ٢ طِٜ ٓ٘خػَٙ ؟ 

 ق حُـٔخٍ ك٢ ) كبًح ٍُهض ه٤ِوش ٓلٔٞىس(  )ؽ(ٟٝ

 )ى( ٓخًح ٣ليع اًح حٗلِٜض ح٩ه٬م ػٖ حُؼِْ ؟ حًًَ ًًٗٔٞؿخ .

 ر٤ٖ حُ٘ٔخثــَ ٛــِس حُـٔـ٘ــظخم ٝط٠ِٜٗ ًًَٟ حُٔـَٝءس ٝحُـ٘يٟ

 كـوي حٛــطــلخى ٓؤــْ ح٧ٍُحم كبًح ٍُهــــض هــِــ٤ــوــش ٓـلٔٞىس

 ػـِــْ ًٝحى ٓـــٌـــخٍّ ح٧هـــــ٬م ٓـخٍ ًٝح كـــخُـ٘ـخّ ٛـــــٌح كــظـٚ

 أ ـ ٛخص : َٓحىف ) حُ٘ٔخثَ ( ٝ ؿٔغ ) ه٤ِوش ( 

 د ـ ٣وٚ حُ٘خػَ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ حػ٤ٖ٘ ٖٓ ح٧ه٬م ح٣ٌَُٔش ربػـخرٚ . ٓخ ٛٔخ ؟

 ؿـ ـ ػطخء هللا ٓظ٘ٞع ر٤ٖ ًُي ٖٓ ه٬ٍ كٜٔي ُِز٤ض حُؼخُغ . 

 ...... ُٖٔ ٣ٜطل٤ٚ . ٣ٔ٘لٜخ ....... .... رـ ..........َ ........ٔٞىس : ك٢ ٌٛح حُظؼز٤َ ٣ٍٜٞ حُ٘خػى ـ أًَٔ ٓخ ٢ِ٣ : ٍُهض ه٤ِوش ٓل

 ١ــَد حُـ٣َــذ رؤٝرش ٝطـ٬هــ٠ ا٠ٗ ُظطـــَر٘ـــ٠ حُوــ٬ٍ ٣ًَٔش

 ر٤ٖ حُ٘ٔخثــَ ٛــِس حُـٔـ٘ــظخم ٝط٠ِٜٗ ًًَٟ حُٔـَٝءس ٝحُـ٘يٟ

 كـوي حٛــطــلخى ٓؤــْ ح٧ٍُحم ىسكبًح ٍُهــــض هــِــ٤ــوــش ٓـلٔٞ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ حُو٬ٍ ٢ٛ ) حُٜلخص ـ حُؼ٬هخص ـ ح٣٥خص (ٕـ ٠ٓخى ) ططَر٢٘ ( ) طئ٢ُ٘ٔ ـ طل٢ِ٘ٗ ـ ط٘ـ٢ِ٘( ٔ

 ـ ٓخ ح١ٌُ ٣ٔؼي حُ٘خػَ ًٔخ كٜٔض ٖٓ حُز٤ض ح٧ٍٝ ؟ ٔد ـ 

 ٖٓ حَُٔحى رــ ) ٓؤْ ح٧ٍُحم ( ؟ ـ رْ ُوذ هخثَ حُ٘ٚ ؟ ٕٝ

 ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ ) ٍُهض ه٤ِوش ٓلٔٞىس ( ؟ 

 ى ـ أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ؟ ُٝٔخًح ؟ ) ١َد حُـ٣َذ رؤٝرش ٝط٬م ( أّ ) ١َد حُـ٣َذ رخُؼٞىس ( ؟

مضادا لكلمة " النجاح "  -ٕمرادفا لكلمة  " تحٌطه    -ٔ هات من األبٌات  : –أ   
         عبر عن معنى األبٌات بإٌجاز.  –ب 
وضح الجمال فً قول الشاعر " ٌتوج ربه بخبلق "   ؟  -جـ   
 "  األخبلق الفاضلة نعمة من ّللا " اكتب البٌت الذي ٌعبر عن هذا المعنى . –د 

 والمال إن لم تدخره  محصنا           
 

 بالعلم كان نهاٌة اإلمبلق   

 والعلـــــــم إن لم تكتنفــــــــــــه شمابل       
 

 تعلٌه كان مطٌة اإلخفــــاق

 ال تحســـــــــبن العلم  العلـــــم ٌنفع وحده             
 

 ما لــم ٌتــــــــوج ربه بخـــــبلق  
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 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ 
 طـؼـــ٤ِـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ــش ح٩هـلـخم ٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ٘لٚ ٗـٔـخثَ

 ٓــخ ُـــْ ٣ـظـٞؽ ٍرــــــــٚ رـوـــ٬م طلٔـزٖ حُـؼـِـْ ٣ـ٘ـلـغ ٝكـيٙ ٫

 

 

 

 

 
 ١ــَد حُـ٣َــذ رؤٝرش ٝطـ٬هــ٠ ا٠ٗ ُظطـــَر٘ـــ٠ حُوــ٬ٍ ٣ًَٔش

 ر٤ٖ حُ٘ٔخثــَ ٛــِس حُـٔـ٘ــظخم ٝط٠ِٜٗ ًًَٟ حُٔـَٝءس ٝحُـ٘يٟ

 ـلخى ٓؤــْ ح٧ٍُحمكـوي حٛــطـ كبًح ٍُهــــض هــِــ٤ــوــش ٓـلٔٞىس

 

 

 
 ػـِــْ ًٝحى ٓـــٌـــخٍّ ح٧هـــــ٬م كـــخُـ٘ـخّ ٛـــــٌح كــظـٚ ٓـخٍ ًٝح

 رخُؼــــِـْ ًــخٕ ٗـٜــخ٣ش ح٬ٓ٩م ٝحُــٔـخٍ إ ُْ طــيهـــَٙ ٓلـٜـ٘خ

 طـؼـــ٤ِـٚ ًخٕ ٓـطـ٤ــش ح٩هـلـخم ٝحُؼـِْ إ ُْ طٌظـ٘لٚ ٗـٔـخثَ
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 ٌؾ بالكاتب : التعر

عمل أستاذا لعلم االجتماع فى الجامعة األمرٌكٌة  2ٔ3ٔدكتور / فاخر عقل  فكاتب ومإلؾ سورى معاصر ولد عام 
 .ببٌروت  ونال وسام االستحقاق من الدرجة الممتازة 

 النــــــــــــــــص
 العقل والحرٌة سبلحان لمواجهة المشكبلت -ٔ 
َقبل وأعطاك حرٌة ثم قال لك أي بنً: لقد منحك ّللا عز وجل ع خض معركة الحٌاة، فلماذا تتخلى عن هذٌن السبلحٌن :

أفد من عقلك َالماضٌٌن؟! لماذا تعطل عقلك وتتنازل عن حرٌتك؟ وتترك نفسك رٌشة تتقاذفها عواصؾ الحٌاة ورٌاح الصدؾ؟
َفع عنه.اود،َفً سبٌل ذلك  واجتهد،َواحرص على حرٌتك فً اختٌار طرٌقك فٌها ،َفً صٌاؼة أهدافك فً الحٌاة 

 المعجم اللؽوي
 منحك ) ع ـ ط ـ ي ( أعطاك .حرمك×  أعطاك منحك

 ) خ ـ و ـ ض ( .انسحب ـ تراجع×  ، اقتحم   ادخل خض عبودٌة ) ح ـ ر ـ ر (  xعدم التقٌد ، االنطبلق  حرٌة

 لثلمٌن ) م ـ ض ـ ي (ا  x الحادٌن ، القاطعٌن  الماضٌٌن تتمسك ) خ ـ ل ـ ي (  xتتنازل  تتخلى

 و تتخلىتترك  تتنازل توقؾ تعطل

 ، صعاب ) ع ـ ص ـ ؾ ( مصابب عواصؾ تتلقاها ) ق ـ ذ ـ ؾ (  x، تعبث بها تلقً بها  تتقاذفها

 صناعة وتحدٌد ) ص ـ ي ـ غ ( اؼةصٌ استفد ) ؾ ـ ي ـ د (  أفد

 -أٟٞحء ػ٠ِ حُلٌَس:
ح طظَى ٗلٔي ًخ٣َُ٘ش حُظ٠ ُٔخ٤ًخطي ر٤ٖ حُ٘خّ كِٔخًح طظَى ٣ٌٖٛ ح٬ُٔك٤ٖ حُو٤٣ٖٞ؟ ُٝوي أػطخى هللا ػو٬ً ٝك٣َش كخهظلْ ك -

 ا٠ٗ أٜٗلي إٔ طٔظويّ ػوِي ك٠ ٛ٘غ أٛيحكي ، ٝإٔ طلَٙ ػ٠ِ ك٣َظي ك٠ حُل٤خس. -طؼزغ رٜخ ٜٓخثذ حُل٤خس ٜٝٓخىكخطٜخ. 

 -ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ:

  ٤ِٜ٘لش.كخؿش ح٫رٖ ُُؼطق ُِٝظ٘ز٤ٚ ٣يٍ ػ٠ِ ح ٗيحء :  ر٠٘ أ١ 

 طؼز٤َ ٓئًي رـ ) ح٬ُّ ٝهي ( ُِي٫ُش ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُؼوَ ، ٝط٣ٌَْ هللا ُ٪ٗٔخٕ .  ػو٬ ٝؿَ ػِ هللا ٓ٘لي ُوي : 

 طؼز٤َ ٣ٍٜٞ حُل٣َش رٜي٣ش ػ٤ٔ٘ش ٖٓ هللا .     ك٣َش أػطخى : 

  ُٞل٤خس رـي ٣ٝيٍ ػ٠ِ ٍَٟٝس أهٌ ح ِل٤خس رٔؼًَشُ٘زٚ ط :أِٓٞد أَٓ ُِلغ ٝحُٜ٘ق ٝك٤ٚ ٓؼًَش حُل٤خسه. 

 ك٤ٚ ط٣َٜٞ ُِؼوَ ٝحُل٣َش ر٬ٔك٤ٖ كخى٣ٖ  ٝح٫ٓظٌ٘خٍ ُِظؼـذ حٓظلٜخّ أِٓٞد:  ح٬ُٔك٤ٖ ٣ٌٖٛ ػٖ طظو٠ِ ُٔخًح ، 

 أِٓٞد حٓظلٜخّ ُِظؼـذ ٝح٫ٓظٌ٘خٍ ، ٝك٤ٚ ط٣َٜٞ ُِؼوَ رؤُش طظؼطَ. ُٔخًح طؼطَ ػوِي ٝ طظ٘خٍُ ػٖ ك٣َظي ؟ : 

 طط٤َٛخ حُؼٞحٛق ٣ٍ٘ش حُ٘لْ طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٍٛٞ :٣ٍ٘ش ٗلٔي طظَى. 

  أ٤ِٓذ أَٓ ُِٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى . : ـ حىكغ  حؿظٜي –حكَٙ  –أكي 

 وإتقانه سر السعادة  المناسب اختٌار العمل -ٖ
تك ومٌولك وقٌمة هذا العمل لمجتمعك، ومن واجبً أن أفتح بصٌرتك ااختٌارك لعملك على أساس  من قدرواحرص أن ٌكون 

عملك وهً أن عصرك الذي تعٌش فٌه عصر علم وثقافة وتخصص، إذن فبل ؼنى لك فً  على حقٌقة مهمة جدا فٌما ٌخص
 عملك وإتقانك إٌاه عن هذا التخصص الدقٌق القابم على أساس واسع من ثقافة صحٌحة.

 كملاأل الوجه على تحب الذي بالعمل القٌام فً الحبٌب أٌها السعادة، السعادة سر به وأعنى، خطٌرا سرا لك أكشؾ دعنً وهنا
  .البلزم وبالجهد

 المعجم اللؽوي

 ) م ـ ي ـ  ل( رؼباتك مٌولك م : قدرة ، والمقصود طاقتك قدراتك

 (  دراسة)  رسالة إلى ابنً : األولالدرس 
للكاتب السوري : فاخر عاقل    

  

 نصوص 
 نحو حٌاة أفضل    :   ثانٌةالوحدةَال
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 ) ب ـ ص ـ ر ( ، بصار بصابر) ج (  إدراكك و فطنتك بصٌرتك قدر ومكانة ) ق ـ ي ـ م ( قٌمة

 حاجة ) غ ـ ن ـ ي (  xاستؽناء  ؼنى تعٌٌن وتحدٌد وانفراد تخصص

 المعتمد ) ق ـ و ـ م ( القابم َدقابِقُ  ، ِدقاق ، أِدقَّاء ، أَِدقَّة  كم ) ج ( المح الدقٌق

 اتركنً دعنً أداء العمل على الوجه األكمل إتقانك

ا خطٌرا أوضح و أبٌن أكشؾ  مهّمً

 الواجب و المطلوب ) ل ـ ز ـ م ( البلزم األتم األكمل

 ) ع ـ ن ـ ي ( أقصد أعنً .أسس)ج (  قاعدة أساس

 -أٟٞحء ػ٠ِ حُلٌَس:
حهظــَ ػِٔــي حُٔ٘خٓــذ ُوــيٍحطي ٍٝؿزخطي،رل٤ــغ ط٘ظلــغ ٝط٘لــغ ٓـظٔؼــي، ٝٓــٖ ٝحؿزــ٢ إٔ أػَكــي إٔ ػٜــَى حُلخٟــَ ػٜــَ ػِــْ 

 ٝٓؼَكش ك٬ري ٜٓ٘ٔخ ، ٝحػِْ إٔ حُٔؼخىس حُلو٤و٤ش ٠ٛ اٗـخُ حُؼَٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ .

 -:ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 َٙػِـ٠ ُؼِٔـي حهظ٤ـخٍى ٣ٌٕٞ إٔ حك  ٍّ : أٓـِٞد أٓـَ ُِٜ٘ـق ٝح٩ٍٗـخى ، ك٤ـٚ طٜـ٣َٞ ُِؼٔـَ  ٤ُٓٝٞـي يٍحطيهـ ٓـٖ أٓـخ

 رز٘خء ُٚ أٓخّ . 

 طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٜٗق ح٧ر٘خء ٝطٞػ٤ظْٜ ٝحؿذ ػ٠ِ ح٥رخء . ٖٓ ٝحؿز٢ إٔ أكظق ر٤َٜطي : 

  ٜٚالعطؾ ٌفٌد التنوع . :ػَٜ ػِْ ٝػوخكش ٝطو 

  ٜٚثقلفة فً حٌاة الفرد والمجتمع . تعبٌر ٌدل على أهمٌة التخصص وال: ٫ ؿ٠٘ ػٖ ٌٛح حُظو 

  "أساس على القابم بالبناء للتخصص تصور:  واسع أساس على القابم الدقٌق التخصص. 

 تعبٌر ٌدل على أهمٌة إتقان العمل .  البلزم وبالجهد األكمل الوجه على تحب الذي بالعمل القٌام : 

 ـ اإلخبلق عقٌدة وإٌمان ونٌة وموقؾٖ
عادة تطرق باب الكسبلن، أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة، أو تنبع من األعمال الروتٌنٌة، وما كانت حذار أن تظن أن الس

 من تفهم وال، وموقؾ ونٌة،وإٌمان عقٌدة شًء كل قبل هً وإنما، وزواجر وأوامر قواعد مجرد وال ٌمكن أن تكون –األخبلق 
 وحسن،النٌة سبلمة فً الحسن الخلق وأن، بالنٌات األعمال أن افهم نولك، والنواهً واألوامر بالقواعد تستهٌن أن أبدا كبلمً
 .المعاملة وطٌب الطوٌة

 المعجم اللؽوي
 تتٌقن وتتؤكد xتحسب  تظن اسم فعل أمربمعنى ) احذر (  مبنً على الكسر حذار

 الشقاء  xالرضا  السعادة تدق تطرق

 ع (تصدر وتخرج ) ن ـ ب ـ  تنبع النشٌط xالخامل  الكسبلن

 أوامر  xنواهً  زواجر ابتكارٌة  xالتقلٌدٌة  الروتٌنٌة

 تصدٌق وٌقٌن بالقلب إٌمان ) ج ( عقابد قواعد اإلٌمان عقٌدة

 تهتم ) هـ ـ و ـ ن (  xتستخؾ  تستهٌن توجه وقصد ) ج ( نٌات ونواٌا ) ن ـ و ـ ي ( نٌة

 (الضمٌر ) ج ( طواٌا ) ط ـ و ـ ي  الطوٌة فساد  xصحة  سبلمة

 -أٟٞحء ػ٠ِ حُلٌَس:
ٝا٣خى إٔ طؼظوي إٔ حُٔؼخىس ٌُِٔخ٠ُ أٝ طلون رُٜٔٞش كظ٠ ُٞ ًخٗض أػٔخٍ ٍٝط٤٘٤ش ، ٝحػِْ إٔ ح٧ه٬م ٤ُٔـض ٓـٔٞػـش ٓـٖ 

حُوٞحػي ٝح٧ٝحَٓ ٝحُ٘ٞح٠ٛ رَ ٛـ٢ أ٣ٔـخٕ ٝحػظوـخى ًز٤ـَ ٤ٗٝـش ٛـخىهش كـ٠ ًـَ ٓٞهـق ،كـ٬ طٔـظوق رٜـْ كخ٧ػٔـخٍ رخ٤ُ٘ـخص ، 

 .ٝكٖٔ حُٔؼخِٓش ٤ُ٘ش حُلٔ٘ش ، ٝح٤ٔ٠َُ حُل٠ ٝأك٠َ ح٧ه٬م ك٠ ح

 -:ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 : ٍأِٓٞد أَٓ ُِظل٣ٌَ .  كٌح 

 " ٕٝك٤ٚ ى٫ُش ػ٠ِ أ٤ٔٛش حُؼَٔ ٝحُ٘٘خ١ ٍٜٞ حُٔؼخىس ر٘وٚ ٣طَم حُزخدط" حُٔؼخىس ططَم رخد ح٬ٌُٔ. 



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 93   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

 ط٣َٜٞ ُِٔؼخىس ربٗٔخٕ ٣ؤط٢ . حُِٜٔش ح٧ػٔخٍ ٣َ١ن ػٖ طؤط٢ : 

 ط٣َٜٞ ُِٔؼخىس رٔخء ٣٘زغ ٣ٝظلـَ .  حَُٝط٤٘٤ش خٍح٧ػٔ ٖٓ ط٘زغ : 

  . أٝحَٓ ـ ُٝحؿَ : ر٤ٜ٘ٔخ ط٠خى ٣ٟٞق حُٔؼ٠٘ .    * ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ : طؼز٤َ ٣ئًي حُ٘ل٢ ٝح٫ٓظلخُش 

 ٝحُؼطق ٣ل٤ي حُظ٘ٞعأِٓٞد هَٜ ربٗٔخ ُِظ٤ًٞي ٝحُظو٤ٜٚ ٝا٣ٔخٕ ٤ٗٝش ٝٓٞهق :  " اٗٔخ ٠ٛ ػو٤يس ،. 

 " "ْٜا٣وخع ٤ٓٞٓو٠ ٣ـٌد حٌُٖٛ. :حُط٣ٞشكٖٔ  –ح٤ُ٘ش  *٬ٓٓش                  ِظل٣ٌَ. ٗل٠ ُ ٫ طل 

  ٕأِٓٞد ٓئًي رـ ) إ ( ٣يٍ ػ٠ِ ػوخكش حٌُخطذ حُي٤٘٣ش .  رخ٤ُ٘خص ح٧ػٔخٍأ : 

 ٕأِٓٞد ٓئًي رـ ) إ ( ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٬ٓٓش ح٤ُ٘ش ١َٗ ُوزٍٞ حُؼٔ حُط٣ٞش ٝكٖٔ،ح٤ُ٘ش ٬ٓٓش ك٢ حُلٖٔ حُوِن أ : . َ 

 ـ محاسبة النفس والموضوعٌة من صور األخبلق الفاضلةٗ
زم تلتبرٌر وال ٌلاوقؾ من هذا كله موقفا موضوعٌا ال ٌقبل ، حاسب نفسك وانظر فً أعمالك وأقوالك دقق فً مواقفك ودوافعك 

 التزمت. 
 ٌتعاون وأن ورحمتك عدلك ٌتوازن وأن، البشرٌة االستطاعة حدود فً وعملك قولك ٌتطابق أن الفاضلة األخبلق صمٌم من إن

َ.وهكذا اآلخرٌن وحرٌة حرٌتك تتناسق وأن وواجبك حقك

 المعجم اللؽوي
 ) و ـ ق ـ ؾ (   كأحوال مواقفك  أمعن النظر ، تؤمل   دقق 

ا     أمورك دوافعك  ًٌّ   منحازا×  محاٌداً  موضوع

  ٌفرضو ٌوجب  ٌلتزم   التعلٌل التبرٌر 

  أساس و أصل  صمٌم   .التسامح×  تعصبوال التشدد التزمت 

  العجز xالقدرة  االستطاعة   .ٌختلؾ×   ٌتوافق ٌتطابق 

  تنتظم تتناسق   ٌتعادل ٌتوازن 

 -أٟٞحء ػ٠ِ حُلٌَس:
ٝطؤَٓ أػٔخُي ٝٓٞحهلي ك٠ ك٤ـخى ىٕٝ ح٫ٗل٤ـخُ ُ٘لٔـي ، ٧ٕ ٓـٖ أٛـَ ح٧هـ٬م إٔ طظٞحكـن أػٔخُـي ٓـغ أهٞحُـي ٝإٔ ٣ظـٞحُٕ 

 كٔظي ، ٝإٔ ٣ظؼخٕٝ حُلن ٓغ حُٞحؿذ، ٝإٔ ط٘ظظْ ك٣َظي ٓغ ك٣َش حُزَ٘.ػيُي ٍٝ

 -ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ:

 طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ح٩ٜٗخف ٝ ح٫ػظيحٍ .  ٟٓٞٞػ٤خ ٓٞهلخ ًِٚ ٌٛح ٖٓ هق : 

 طٌَحٍ حُ٘ل٢ ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ح٫ػظيحٍ  حُظِٓض ٣ِظِّ ٫ٝ حُظز٣ََ ٣وزَ ٫ : 

 ٤ٔش حُٜيم ك٢ ك٤خس حُلَى . : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ أٛ ٝػِٔي هُٞي ٣ظطخرن 

 ُٕط٣َٜٞ ُِؼيٍ ٝحَُكٔش رٌلظ٢ ح٤ُِٔحٕ .  ٍٝكٔظي ػيُي ٣ظٞح : 

 حُلن ٝحُٞحؿذ رؤٗوخٙ طظؼخٕٝ.٤٘زط :  ٣ظؼخٕٝ كوي ٝٝحؿزي ٚ 

 ٕطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٍَٟٝس حكظَحّ ك٣َش ح٥ه٣َٖ .  ح٥ه٣َٖ ٝك٣َش ك٣َظي طظ٘خٓن أ : 

   ُِٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى  : أٓخ٤ُذ أَٓ كخٓذ ، حٗظَ ، ىهن ، هق 

 

 

 

 

 

 
 

ر و أبدع  فكَّ
 ؟(  األخبلق كانت وما)  بعد فابدتها ما(  تكون أن ٌمكن وال) : س 
 ؟ وحرٌة عقبل ّللا منحك:  علل:س
 : أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ س 

 . أم ـ من البلزم أن أكشؾ لك من واجبً أن أكشؾ لك .  ـ . ـ خض معركة الحٌاة ـ أم ـ أقبل على معركة الحٌاة 
 : عبلم ٌدل قول الكاتب : ٌتطابق قولك وعملك ؟ س 
 . وضح ؟ فقط ونواه أوامر مجرد األخبلق هل: س 
 ؟  اآلخرٌن وحرٌة حرٌتك تتناسق أن•:  الكاتب قول ٌدل عبلم: س 
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 :أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ 

 ٣ؼَٔ ح٩ٗٔخٕ رٜ٘خثق ػ٤َٙ اًح ٗؼَ رلزٚ ُٚ ٝٝؿي ك٢ ٜٗخثلٚ ٓخ ٣٘لؼٚ.ّ: ٓظ٠ ٣ؼَٔ ح٩ٗٔخٕ رٜ٘خثق ؿ٤َٙ ؟ 

 ّ:ٓخ آػخٍ حُؼَٔ رٜ٘خثق ح٥ه٣َٖ ك٢ ك٤خط٘خ؟

 ٤ش .طلون ُ٪ٗٔخٕ حُٔؼخىس ٝط٘لؼٚ ك٢ ك٤خطٚ ، ًٔخ طلون ُِٔـظٔغ حُظويّ ٝحَُكخٛ

٣ٜٞؽ ح٩ٗٔخٕ أٛيحكٚ رظلي٣يٛخ ٝطَط٤زٜخ ٝحُظوط٢٤ حُـ٤ي ُظلو٤وٜخ ،   ّ: ٤ًق ٣ٜٞؽ ح٩ٗٔخٕ أٛيحكٚ ؟ ٤ًٝق ٣لووٜخ ؟

 ٣ٝلووٜخ رخُـي ٝح٫ؿظٜخى ٝحُؼَٔ حُٔظوٖ ٝحُٜزَ ػ٠ِ حُٔظخػذ .

 غ ح٩ٗٔخٕ ٣ٝويّ حُز٣َ٘ش ٧ٕ ح٧ه٬م ط٘ظْ حُؼَٔ ٝطٞؿٚ حُؼِْ ا٠ُ ٓخ ٣٘ل -ّ:ُٔخًح طَطز٢ ح٧ه٬م رخُؼَٔ ٝحُؼِْ ؟

 ّ: ٓخ حُلو٤وش حُظ٢ أهزَ رٜخ ح٧د حر٘ٚ ؟

 حُلو٤وش إٔ حُِٖٓ ك٢ طـ٤َ ٓٔظَٔ ٝإٔ ح٩ٗٔخٕ ٣٫ظَ ػ٠ِ كخُٚ ٝاٗٔخ ٣ظويّ رٚ حُؼَٔ . 

 ّ : ٓخ حٍُٜٞس حَُٔكٟٞش ٖٓ حُٞحُي ك٬ ٣لذ إٔ ٣َٟ ػ٤ِٜخ ُٝيٙ ؟

 ٚ ٣ٝظَى ٗلٔٚ ُٜٔخػذ حُل٤خس .حٍُٜٞس حَُٔكٟٞش : إٔ ٣ظو٠ِ ح٫رٖ ػٖ ػوِٚ ٝك٣َظ -

 ّ : حًًَ ح٬ُٔك٤ٖ ح٣ٌُِٖ ًًَٛٔخ حٌُخطذ ، ٝكيى كخثيس ًَ ٜٓ٘ٔخ . 

 ح٬ُٔكخٕ ٛٔخ : حُؼوَ ٝحُل٣َش ، ٝكخثيطٜٔخ   : رخُؼوَ ٣ٜٞؽ أٛيحكٚ ٝرخُل٣َش ٣وظخٍ ٣َ١وٚ ك٢ حُل٤خس . -

أ٫ ٣ظو٠ِ ػٖ ػوِٚ ـ ٕٞؿٜٚ أ٣٘ٔخ ٗخءص أ٫ ٣ظَى ٗلٔٚ ُٜٔخػذ حُل٤خس ط -ٔ ّ: رْ ٜٗق حٌُخطذ حر٘ٚ ؟ ٜٗلٚ د:

 ٝك٣َظٚ رَ ٣ٔظل٤ي رٜٔخ ك٢ حُظـِذ ػ٠ِ ٜٓخػذ حُل٤خس ٝرؼوِٚ ٣ٜ٘غ أٛيحكٚ ٝرل٣َظٚ ٣لون ٌٛٙ ح٧ٛيحف .

 ّ:ٓخ أْٓ حهظ٤خٍ ح٩ٗٔخٕ ُؼِٔٚ ًٔخ أٟٝق حٌُخطذ ؟ 

 ٍحطٚ ٤ُٓٝٞٚ ٝك٢ ٓـخٍ طوٜٜٚ ٓل٤يح ُِٔـظٔغ .إٔ ٣ٌٕٞ حُؼَٔ ٓظٞحكوخ ٓغ هي

 حَُٔ حُوط٤َ ح١ٌُ ً٘لٚ حٌُخطذ ٫ر٘ٚ ؟  ّ: ٓخ

 ٛٞ إٔ َٓ حُٔؼخىس ٣ٌٖٔ ك٢ حُو٤خّ رخُؼَٔ ح١ٌُ ٣لزٚ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٧ًَٔ ٝرخُـٜي ح٬ُ ُّ .

خ ٫طظلون ٖٓ ه٬ٍ كٌٍٙ ٖٓ حُظٌخَٓ ٧ٕ حُٔؼخىس ٫ طيم رخد ح٬ٌُٕٔ ًٔخ أٜٗ ّ: ْٓ كٌٍ حٌُخطذ حر٘ٚ ؟ ُٝٔخًح ؟

ٖ ه٬ٍ ح٧ػٔخٍ حُٜؼزش ح٫رظٌخ٣ٍش ، كٌِٔخ حٓظطخع ح٩ٗٔخٕ إٔ ٣لون ػ٬ٔ ٛؼزخ ٓل٤يح ٤ي٣ش رَ طظلون ٓح٧ػٔخٍ حُظوِ

 ٓزظٌَح ٗؼَ رٔؼخىس ؿخَٓس .

 ّ : طٔـَ حَُٓخُش ٝحؿذ ح٥رخء ٗلٞ ح٧ر٘خء . ٟٝق ًُي .

ْ ٝطز٤َْٜٛ ٖٓ ٝحؿذ ح٥رخء ٗلٞ ح٧ر٘خء ٜٗلْٜ ٝاٍٗخىْٛ ا٠ُ ٓخ ك٤ٚ ٗلؼْٜ ، ٝٗوَ ٓخ ُي٣ْٜ ٖٓ هزَحص حُل٤خس ا٤ُٜ -

 رٔخ ك٤ٚ ه٤َْٛ ، ٓغ اػطخْٛ حُل٣َش ك٢ حُظل٤ٌَ ٝح٫هظ٤خٍ ُل٤خطْٜ

 ّ:َٛ ح٧ه٬م ٓـَى أٝحَٓ ٝٗٞحٙ كو٢ ؟ ٟٝق .

 ٫ ، كخ٧ه٬م ػو٤يس ٝا٣ٔخٕ ٤ٗٝش ٝٓٞهق ٓغ ح٫ُظِحّ رخ٧ٝحَٓ ٝحُ٘ٞح٢ٛ ٝحُوٞحػي كخ٤ُ٘ش أٓخّ حُؼَٔ . 

 ٓخ ًخٗض ح٧ه٬م ( ؟ ّ : ) ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ( ٓخ كخثيطٜخ رؼي ) ٝ

 ) ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ( رؼي ) ٝٓخ ًخٗض ح٧ه٬م ( ؿِٔش حػظَح٤ٟش ُِظ٤ًٞي .  -

حُوِن حُلخَٟ ٣ظٔؼَ ك٢ ٬ٓٓش ح٤ُ٘ش ٝٓطخروش ح٧كؼخٍ ٨ُهٞحٍ ٝٓلخٓزش حُ٘لْ  ّ: ك٤ْ ٣ظٔؼَ حُوِن ك٢ ٍأ١ حٌُخطذ ؟ 

 ح٫ُظِحّ رخُٞحؿزخص .ٝكٖٔ حُظؼخَٓ ٓغ ح٥ه٣َٖ ٝططز٤ن حُؼيٍ ٝٓٔخٍٓش حُلوٞم س

ك٤٘ٔخ ٣لخكع ػ٠ِ ك٣َش ح٥ه٣َٖ ٣ٝؼِْ أٗٚ كَ ٓخ ُْ ٠٣َ ّ: ٤ًق طظ٘خٓن ك٣َظي ٓغ ك٣َش ح٥ه٣َٖ ؟ٟٓٞلخ رٔؼخٍ؟  

كل٣َش ح٩ٗٔخٕ ط٘ظ٢ٜ ػ٘يٓخ طزيأك٣َش ح٥ه٣َٖ ٝٓؼخٍ ًُي ػ٘يٓخ ٣و٤ْ حُ٘خّ ح٧كَحف ٓٔظوي٤ٖٓ ٌٓزَحص حُٜٞص كْٜ 

 ح٥ه٣َٖ كٜ٘خى ح٣َُٔٞ ٝحُ٘خثْ  . أكَحٍ ٌُٖٝ ػ٤ِْٜ َٓحػخس ك٣َش

 ّ:ػَِ : ٓ٘لي هللا ػو٬ ٝك٣َش ؟

 ٤ُٔظل٤ي رٜٔخ ك٢ حُظـِذ ػ٠ِ ٜٓخػذ حُل٤خس كزؼوِٚ ٣ٜٞؽ أٛيحكٚ ٝرل٣َظٚ ٣وظخٍ ٣َ١وٚ ٣ٝلون أٛيحكٚ .

 -: ٖٓ ٝحهغ ح٫ٓظلخٗخص ٓ٘خه٘ش حرٖ ػخْٛ
ٌْن هذٌن عن تتخل ى فلماذا الحٌاة، معركة   ُخضْ  لك قال ثم حرًٌة، وأعطاك عقال – وجل   عز   – الخالقُ  منحك لقد  الماضٌٌن؟ السالح 

 (تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :  )أ 

 حرمك   –أعطاك  -* مرادف : " منحك  ":  ) اختصك  

 عقائل  (  –عقالء  –* جمع   : " عقل  " :  عقول 

 ما نوع العصر الذي نعٌش فٌه ؟        ( )ب  

 النصٌحة التً أراد األب أن ٌوجهها لولده ؟  )ج(  ما 

 ) د( " خض معركة الحٌاة " ما الجمال فً هذه العبارة ؟

 )هـ ( استخرج من الفقرة أسلوبا مإكدا وبٌن أداة  توكٌده  



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 95   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 
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ٌنٌة، وما حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسبلن، أو تؤتً عن طرٌق األعمال السهلة، أو تنبع من األعمال الروت
عقٌدة  -قبل كل شًء-مجرد قواعد وأوامر ونواهً وزواجر، وإنما هً  -وال ٌمكن أن تكون –كانت األخبلق 

 وإٌمان،ونٌة وموقؾ

 أ- تخٌر الصواب لما ٌؤتً مما بٌن القوسٌن : 
( . قلٌدٌةالتاألعمال  ـ ابمةاألعمال الد ـ ) األعمال الدقٌقة"  :    باألعمال الروتٌنٌة "  ٌقصد  ـ ٔ     
( .البعٌدة ـ الصعبة  ـ القوٌة"  :  )  السهلة "   مضاد ـ ٕ     
زجرة (  –زاجر  –مفرد " زواجر "        :   ) زجراء  -ٖ  
.......................... -ٕ...............................    -ٔتشتمل الفقرة على فكرتٌن هما :  – ب  
  تب : " السعادة تطرق باب الكسبلن "  ؟ فً قول الكا فً الجمالما  - جـ

 قٌدة "  أسلوب ........................ ٌفٌد .....................................ع" إنما هً  – د
" السعادة أٌها الحبٌب فً القٌام بالعمل الذي تحب على الوجه األكمل وحذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن 

وال ٌمكن أن تكون مجرد قواعد وأوامر وزواجر وإنما عقٌدة  –ق األعمال السهلة وما كانت األخالق أو تؤتً عن طرٌ

 وإٌمان ونٌة وموقف

 هات مضاد " األكمل " مفرد " زواجر " مرادف"  تطرق " جمع " نٌة "  -أ      

 بً حددت الفقرة طبٌعة ومفهوم األخالق والسعادة الحقة . وضح ذلك بؤسلوب أد -ب      

 ) حذار أن تظن أن السعادة تطرق باب الكسالن (  تعبٌر جمٌل وضح سر جماله  -جـ      

 منحك هللا عقال وحرٌة علل     -ٔ-د  

 " وال ٌمكن أن تكون " ما فائدة ذكرها بعد التعبٌر " وما كانت األخالق"  -ٕ  

فً القٌام بالعمل الذي تحب على الوجه  –حبٌب أٌها ال–"  دعنً أكشف لك سرا خطٌرا وأعنى به سر السعادة السعادة 

 األكمل وبالجهد الالزم  

 حررنً ( –أمهلنً  –مرادف " دعنً "   :  ) اتركنً  -تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : أ (   

  أستر  ( –أوضح  –مضاد " أكشف  "  : ) أظهر  -كالهما صواب (  –أوجه  –جمع " وجه "    : )وجوه  -   

 ب( فٌم ٌكمن سر السعادة كما ٌرى الكاتب ؟ وهل تضٌف إلى ما ٌراه شٌئا ؟ وضح 

 ج( ) أٌها الحبٌب ( ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه ؟  

 د( وضح كٌف تختار عملك فً ضوء فهمك للنص 

 هـ( " أكشف لك سرا "  ما الجمال فً العبارة ؟ 

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
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وعمل ، من رواد أدب الطفل فً مصر م 33٘ٔولد بمحافظة الشرقٌة شاعر مصري معاصر  محمد الهراوي اعر:الش
، الطفل الجدٌد (  –بوزارة المعارؾ واهتم بشعر األطفال حتى أصبح رابدا فٌه، ومن أهم أعماله )سمٌر األطفال 

طع ، إال أنهما لم ٌجباه رؼم من ضوبهما الساهٌم ، وعلى العاصر أمٌر الشعراء أحمد شوقً وشاعر النٌل حافظ إبرا
 م2ٖ2ٔوتوفً عام عن األنظار بل كان فً عصره ملء السمع والبصر، 

الشاعر ٌعرؾ فضل مصر على المصرٌن وعلى العالم، ولذلك ٌعرفنا هذا الفضل وٌدعونا إلى السعً بكل  جو النص:
 جهد من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

 

 (  دراسة)  وادي الكنانة : الثانًالدرس 
 للشاعر : محمد الهراوي 

  

 نصوص 
 نحو حٌاة أفضل    :   الثانٌةالوحدةَ
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 ء الوطنـ أبناء مصر ٌجٌبون ندأ

 ومصر لنا فـــبل نــدع الزمــــاما دعت مصـــر فلبٌـــنا كـــرامــا

 أمامكم العبل ، فامضـــوا أمــاما تحـت راٌتـــها ، قٌـــــاما اقٌامً 

 المعجم اللؽوي
 ) ٝ ـ ى ـ ع (  ٗظَى ٗيع (  ٝ) ى ـ ع ـ  ٗخىص ىػض

 ، ؽ : ح٧ُٓش طِٔي ح٧َٓ ٝحُ٘ؤٕ ّحُِٓخ ) ٍ ـ د ـ ١ ( ك٠٘خ ٝ أػَٟ٘خ x حٓظـز٘خ ُز٤٘خ

 ٣وظ٤ٖ حَُٔحىٝحهل٤ٖ ٝ ه٤خٓخ تكاسلوا ) م ـ ض ـ ي (  x، تقدموا  اسعوا  امضوا  

 حُٟٞخػش   x، حَُ٘ف )ّ( حُؼ٤ِخحُٔـي حُؼ٬ لبام      xأعزاء ) م ( كرٌم  كراما 

 ) ع ـ ٍ ـ ٝ ( 

        علمها )ج( راٌات ، راّي ) ر ـ ي ـ ي (  راٌتها 

 -: حُز٤ظ٤ٖأٟٞحء ػ٠ِ 
،  طؼزغ رٜخ ُٖٝ ٣ظًَٞٛخ ٤ُي كخُ٘زخد هخىطٜخ ٧ٕ َٜٓ طٔظلن ٌَُ ٓـيٝػظٔش كِزٞح ُِؼَٔ ٖٓ أؿِٜخ ٛخءَٜٓأر٘خ طيػٞ

 ٝحٓؼٞح ا٤ُٚ رٌَ هٞس .ٍح٣ظٜخ ك٢ هٞس ٝحطوٌٝح ٣َ١ن حَُكؼش ٝحُظويّ ٓز٬٤ ُْٜ ُٝز٬ىْٛ ٓل٤٤ٖ  كخ٠ٜٗٞح ـ أ٣ٜخ ح٤٣َُٜٖٔ 

 -: ٤َ ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز

 ُِؼَٔ أر٘خءٙ ٣يػٞ ح١ٌُ رخ٩ٗٔخٕ َٜٓ ٍٛٞ ك٤غ ؿ٤َٔ ط٣َٜٞ: َٜٓ ىػض. 

 ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ. ًَحٓخ:    .َٜٓ حُؼ٣ِِس أٓ٘خ ُ٘يحء حُ٘زخد حٓظـخرش َٓػش ػ٠ِ طيٍ حُلخء: كِز٤٘خ 

 :طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ حػظِحُٗخ ر٣َٜٔظ٘خ. َٜٝٓ ُ٘خ 

 حُؼظ٤ْ حُٔٔجظوزَ ُٜخ ٣ٜ٘ؼٞح إٔ كؼ٤ِْٜ خأر٘خثٜ ر٤ي َٜٓ ٓٔظوزَ إٔ ٣ٟٞق ط٣َٜٞ: حُِٓخٓخ ٗيع  . 

 :خ ًٓ  طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٣ٞك٢ رخ٤ُوظش ٝحُ٘٘خ١ ، ٝطٌَحٍ ه٤خٓخ: ُِظ٤ًٞي.  ه٤خ

 طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ كذ ح١ُٖٞ ٝح٫ٗظٔخء ا٤ُٚ .  ٍح٣ظـــٜخ طلـض : 

 :َٜرٜيف ػظ٤ْ ٣ٔؼ٠ ا٤ُٚ أر٘خء ٍٓٛٞ حُؼ٬  ،أِٓٞد هَٜ رظوي٣ْ )أٓخٌْٓ( ُِظ٤ًٞي أٓخٌْٓ حُؼ٬. 

 :أِٓٞد أَٓ ؿَٟٚ حُلغ ٝح٩ٍٗخى. ح٠ٓٞح أٓخٓخ 

 ـ ىػٞس ٫ٓظؼخىس ٓـي َٜٓ حُؼظ٤ْٕ
 ولٌس ٌروعكم فى المجد خطـب هناك المجد ٌدعــــوكم ، فهبوا

 اتردى الذل من ٌخشى الحمــام لعمر المجد ما فى المجد صعب

 لنا أمــــل ، ٌجـــد بنــا بعــٌد لنا ذكر ، مع الماضى مجـــٌد

 ونرفع فوق هام النجــم هاما كذلك مثلما ســـــــدنا نســــود

 المعجم اللؽوي
   ٣ظخى٣ٌْ  ٣يػًْٞ    حَُ٘ف ٝحَُكؼش  حُٔـي 

 ) ٍ ـ ٝ ـ ع ( ٣طٔجٌْ٘ x ٣لِػٌْ ٣و٤لٌْ ٣َٝػٌْ طوخػٔٞح -طٌخِٓٞح × ح٠ٜٗٞح  ٛزٞح

 رٔؼ٠٘ ) ٝك٤خطي (  هْٔ ُؼَٔ ٗي٣ي )ؽ( هطٞدأَٓ  هطذ

 حُؼِ   x حُٜٞحٕ حٌٍُ طـَى ، هِغ ) ٍ ـ ى ـ ١ (  x ٝحًظ٠ٔ ُزْ  تردى
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 حُٔٞص حُلٔخّ ٣طٔجٖ ، ٣ؤٖٓ ) م ـ ٕ ـ ١ ( x ٣وخف ٣و٠٘

 ٤ٔٗٝطَ ٗلٌْ ٗٔٞى أٛزل٘خ ٓخىس ) ّ ـ ٝ ـ ى ( ٓيٗخ 

 ٤ٛض َٜٝٗس ًًَ )ّ( ٛخٓش  ّءٍٝ ٛخّ

 ٓٔظوزَ أَٓ كو٤َ ) ّ ـ ؽ ـ ى (   x ػظ٤ْ ٓـ٤ي

 ٗؼِٞ ، َٜٗ ٝٗلون  َٗكغ  ٣ـظٜي ٣ـي

 -أٟٞحء ػ٠ِ ح٧ر٤خص :
٣يػٞ حُ٘خػَ ٗزخد َٜٓ ا٠ُ ػيّ ح٫ٓظ٬ّٔ ُِٜؼخد، ٣ٝيػْٞٛ ا٠ُ حُؼَٔ رـي ٝحؿظٜخى  كظ٠ ٣ؼ٤يٝح َُٜٔ ٓخ٤ٟٜخ حُوي٣ْ 

ه٢ ٣ؤْ رؤٕ حُٔـي ٝحُظويّ ٝحَُه٢ ٤ُْ ك٤ٚ ٓ٘وش ٫ٝ ٛؼٞرش كٖٔ هخف حُٔٞص ك٢ ٓز٤َ ٍ، ٝ   ٣ِٜٝٞح رَٜٔ ا٠ُ حُؼ٤ِخء

أر٘خثٜخ  حَُٔ٘م ػ٠ِ ٣ي ٝرٔخ٤ٟٜخ حُؼظ٤ْ ٝرٔٔظوزِٜخ ٓـ٤يس رظخ٣ٍوٜخ ٝػَحهظٜخ ٓؼَٝكش٬ىٙ ًخٕ ُزخٓٚ حٌٍُ ٝحُٜٞحٕ ، كَٜٔ ر

ٌٛٙ حُي٤ٗخ رل٠خٍط٘خ ٝػِٔ٘خ ك٬ري إٔ ٗؼ٤ي ٌٛٙ ح٤ُٔخىس َٓس أهَٟ ٝٗـؼَ ٍأٓ٘خ َٓكٞػش أػ٠ِ  ٓخىسٓؼِٔخ ً٘خ ك٢ حُٔخ٢ٟ ، ٝ

 ٖٓ ٍإّٝ حُ٘ـّٞ.

 -: ظؼز٤َ ٖٓ ؿٔخٍ حُ 

 :٣يٍ ػ٠ِ ػِٞ ُِٓ٘ش حُٔـي أِٓٞد هَٜ ٝكَٜ رظوي٣ْ ٗزٚ حُـِٔش )ٛ٘خى( ُِظ٤ًٞي ٛ٘خى حُٔـي ،. 

 ٓـي رٌَ ؿي٣َٕٝ كْٜ ا٤ُْٜ ٣ٝ٘ظخم ٣يػْٞٛ حُٔـي ًٝؤٕ حُٔـي طلو٤ن أ٤ٔٛش ػ٠ِ ٣يٍ طؼز٤َ: ٣يػًْٞ حُٔـي.  

 ٝحُظلو٤َ ٝحٍُ٘ٔٞ ُِؼّٔٞ ٌَٗس: هطذ.   حُلٞ ػ٠ِ ح٩هيحّ ٝ حُلغ ؿَٟٚ أَٓ أِٓٞد:  ٛزٞح. 

 ٌْط٘ز٤ٚ ُِوطذ رل٤ٞحٕ ٓو٤ق .  هطـذ حُٔـي ك٠ ٣َٝػ : 

 : ٣ئًي أ٤ٔٛش حُٔـي أِٓٞد ٓئًي رخُؤْ ُؼَٔ حُٔـي   . 

  :ٌٍُط٣َٜٞ ؿ٤َٔ ك٤غ ٍٛٞ حٌٍُ ٝحُٜٞحٕ رؼ٤خٍد ٣َطيٟ. طَىَّٟ ح 

 طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ػظٔش طخ٣ٍن َٜٓ .  ٓــــ٤ي ...  ًًَ ُ٘خ : 

 ٗخ ٍٝؿزش حُ٘زخد ك٢ اػخىس ٌٓخٗظٜخ. خ ٗٔٞى:ٓؼِٔخ ٓي ًٔ  طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ػظْ ٌٓخٗش َٜٓ هي٣

  :حُ٘ـْ ربٗٔخٕ ُٚ ٍأّ -طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٓٔٞ حُٜيف ٝػِٞٙ.  َٝٗكغ كٞم ٛخّ حُ٘ـْ ٛخٓخ ٍٞٛ. 

 ـ ح٤َُ٘ حُوخُي َٓ هِٞى َٜٓ ٖ
 وفٌك النٌل ٌجرى سلسبـــٌآل فٌا وادى الكنانة لـــن تـــزوال

 وٌبســـط فٌضه عامآ فعــاما مابه عرضآ وطـــوآلٌطوؾ ب

 وجوك مشرق ، وشذاك عطر بساطك سندس ، وثراك تبر

 أبوا فً ّللا والوطن انقساما ونهرك كوثر ، وبنوك ؼر

 المعجم اللؽوي
 ٘خثًٖ)ؽ(  حَُٔحى : َٜٓ حُٜٔخّ ُللع ؿؼزش  حٌُ٘خٗش  أٝحى٣ش ـ أٝىحء ـ  أٝى٣ش ـ ٝى٣خٕٝحى١ ح٤َُ٘ )ؽ(   ٝحى١

  ٣ظٞهق ) ؽ ـ ٍ ـ ١ (  ٣x٘يكغ   ٣ـَٟ طزو٠ ) ُ ـ ٝ ـ ٍ (   xطل٠٘ ـ طٔل٠    طـــ٫ِٝ

  ٣ظٞهق ) ١ ـ ٝ ـ ف (   x  ٣يٍٝ  ٣طٞف ٬ٓٓذ ٝ ٤ٓ٬ٓذ)ؽ(  ػٌرًخ ِٓٔزـــ٦٤ 

 ؿلخكٚ ) ف ـ ١ ـ ٝ ( x)ؽ( ك٤ٞٝ  ه٤َٙ  ك٠٤ٚ ٣لَٔ ، ٣وزٞ x ٣َ٘٘   ٌبســـط

  ح٧ه٠َ حُل٣ََ  ٓ٘يّ ) ؽ ( ر٢ٔ  ح٧ه٠َ حٍُِع :حُٔوٜٞى كَحٗي  رٔخ١ي

  ًٛذ  طزَ  حَُؿخّ x حُٔزَِ حُظَحد  ػَحى
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  ٍحثلش ٤١زش )ؽ( ػطٍٞ ٝ أػطخٍ   ػطَ   ٤َ٘ٓ  َٓ٘م 

 ) ّ ( حرٖ ) د ـ ٕ ـ ٝ (  ىإأر٘خ  ر٘ٞى   حُو٤َ ًؼ٤َ  ًٞػَ

 هزِٞح ) أ ـ د ـ ٝ (   x ٍك٠ٞح  أرٞح  أؿَ)ّ(  ًَحّ ؿَ 

 حُط٤زش حَُحثلش ٌٗحى طلَم خٓخحٗؤ

 -أٟٞحء ػ٠ِ ح٧ر٤خص :
ػَٟخ  ءٙ حُؼٌد٣ُٞع ٓخٝ ، ٣ـ١َ رٔخثٚ حُؼٌد  ٓخىحّ ح٤َُ٘  إ َٜٓ ٓظظَ هخُيس هخث٬:  ح٤َُ٘ ٝحى١ ٣ٝ٘خى١ حُ٘خػَ  -

 ٜٞ ػَٝطي ٝطَحري ٓؼَ حٌُٛذ ك، ٝ ٣ظَٜ أػَ ح٤َُ٘ كظزيٝأٍٟي  ًخُل٣ََ ح٧ه٠َ  ٣َٝ٘٘ حُو٤َ ػخٓخ رؼي ػخّ  ٫ٞ١ٝ 

حٌَُحّ ى إك٤ل٤ٞ ػ٤ِ٘خ رو٤َٙ حٌُؼ٤َ ٝأر٘خ َٜٗىٝ طلٞف ٓ٘ٚ حَُٝحثق حُط٤زش ، ٝؿٞى ىحكت ؿ٤َٔ ٫ ط٘وطغ ػ٘ي ٗٔٔي 

 ػ٠ِ حهظ٬ف ى٣ْٜ٘ ِْٓٔ ٤ٔٓٝل٢. ٓظليٕٝ ٣َك٠ٕٞ حُلَهش 

 -: ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ 

 رخم هخُي رؤٗٚ ك٠٤ٔج٘ٚ ػ٣ِِ بٗٔخٕر ح٤َُ٘ ٝحى١ طٍٜٞ أِٓٞد ٗيحء ُِظؼظ٤ْ ، ك٤ٚ  :ط٫ِٝ ُٖ حٌُ٘خٗش ٣خٝحى١ . 

 َحُٞحى١ ٍرٞع ك٢ حُل٤خس ٣َ٘٘ ٛخف ػٌد ٓخءٙ رؤٕ ح٤َُ٘ كٞٛق ؿ٤َٔ طؼز٤َ: ِٓٔز٬٤ ٣ـ١َ ح٤ُ٘. 

 خ : طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ أػَ ح٤َُ٘ ك٢ َٗ٘ حُو٤َ ،  ١ٝـــ٥ٞ ػَٟآ رٔخثٚ ٣طٞف ًٟ  ١زخم ٣زَُ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٝٞلٚ. ٫ٞ١:، ػَ

  :ٚأ٤ٔٛش ح٤َُ٘ ٝإٔ ه٤َحطٚ ًؼ٤َس. طؼز٤َ ؿ٤َٔ ٣ز٣ٖ٤ز٢ٔ ك٠٤  

 : ٣يٍ ػ٠ِ حٓظَٔحٍ ح٤َُ٘ ك٢ ػطخثٚ َُٜٔ . ػخٓخ كؼخٓخ      

 :ّ٣ٝيٍ ػ٠ِ ؿٔخٍ َٜٓ  حُ٘خػْ حُـخ٢ُ ل٣ََط٣َٜٞ ؿ٤َٔ ٍُِِع رخُ رٔخ١ي ٓ٘ي ،. 

 :َرخٌُٛذ حُؼ٤ٖٔ. خ٤ٔ١ٜٝ ٓٚ ٍٜٞ طَحد٣ط٣َٜٞ ؿ٤َٔ  ػَحى طز 

 ٝحػظيحُٚ.َٜٓ  ؿٞ فءؿٞى َٓ٘م: طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ى 

 :َطؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ ٤١ذ ٍحثلظٚ ٤ٔٗٝٔٚ. ٌٗحى ػط 

 ر٤ٖ حُـَٔ طٞحُٕ رطَد ح٧ًٕ  ػطَ ٌٝٗحى ، َٓ٘م ٝؿٞى طزَ ٝػَحى ، ٓ٘يّ رٔخ١ي : 

 ط٣َٜٞ َُٜ٘ ح٤َُ٘ رَٜ٘ حٌُٞػَ ك٢ حُـ٘ش ، ٣يٍ ػ٠ِ ك٠َ ح٤َُ٘ ػ٠ِ َٜٓ .  ًٞػَ َٜٗى : 

 :َس ٝحٌَُّ.طؼز٤َ ٣ٞك٢ رخُط٤زش ٝح٧ه٬م حُل٤ٔي ر٘ٞى ؿ 

 :ٝحُٔـٍَٝ. أِٓٞد هَٜ ُِظ٤ًٞي رظوي٣ْ حُـخٍ طؼز٤َ ٣ٞك٢ رخُٞكيس ح٤٘١ُٞشأرٞح ك٢ هللا ٝح١ُٖٞ حٗؤخٓخ 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ:
ٌطلب من أبناء مصر أن ٌنهضوا متحدٌن تحت راٌتها وأن ٌمضوا إلى العبل س:ماذا ٌطلب الشاعر فً البٌت األول واثانً ؟  

 ققوا لمصر المجد والرفعة .مسرعٌن لٌح
 أفادت الفاء سرعة استجابة أبناء مصر لندابها .س:ماذا أفادت الفاء فً فلبٌنا ؟  

 فكر و أبدع
 رضه ؟. ما نوع األسلوب ؟ وما ؼ خطب المجد فً ٌروعكم لٌسس : 
   ؟(  كراما لبٌنا)  أم(  كراما فلبٌنا)  -أ ؟ ولماذا ؟ أجمل التعبٌرٌن أي

 ؟(  المجد فً خطب ٌروعكم لٌس)  أم(  خطب المجد فً ٌروعكم لٌس) ب ـ 
 د ـ ) ٌا وادي الكنانة ( أم ) ٌا وادي النٌل ( ؟  ؟(  ٌجري فٌك النٌل – ٌجري النٌل فٌك) جـ ـ 

 ؟(  عاما ثم عاما فٌضه ٌبسط( أم )  فعاما عاما فٌضه ٌبسطهـ ـ ) 
 ؟( مجٌد)ب الذكر وصؾ قٌمة وما ؟ نكرة( خطب) جاءت لماذاس : 
 ؟ مصدرها ما موسٌقى األبٌات فً: س

 ( قوموا) الفعل من أبلػ(  هبوا) الفعلـ ٕ . الزمان مر على خالدا مصر مجد سٌظلـ ٔ:  عللس : 
 . ذلك اشرح.  العظٌم نٌلها بخلود مصر خلود ٌرتبطس : 
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 س: فً األبٌات موسٌقى ما مصدرها ؟
 بعٌد (   إٌقاع موسٌقً ٌطرب األذن وٌلفت االنتباه   –لنا أمل ( و)مجٌد  –الزماما (و )لنا ذكر  –بٌن )كراما  -

دعا الشاعر أبناء مصر أ بناء مصر إلى الجد واالجتهاد لتحقٌق المجد لمصر   ذي دعا إلٌه الشاعر فً األبٌات ؟س: ما األمر ال
 وعدم الخوؾ من الشدابد والصعاب فً طرٌق الوصول للرفعة وهذا ٌدل على حبه لمصر وأبنابها .

جد صعب فالذل رداء من ٌخاؾ الموت ونحن ٌقسم بؤنه لٌس فً الم س: بم ٌقسم الشاعر فً األبٌلت ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟  
 أصحاب مجد عرٌق وأمل ببل حدود . وٌدل ذلك على أهمٌة المجد وإصرار أبناء مصر على تحقٌق الرفعة .

فلبواألن مصر تستحق لكل  للعمل من أجلها تنادي مصرأبنابها - س : فً األبٌات دعوة ؼالٌة ، واستجابة سرٌعة وضح .
 تعبث بها ولن ٌتركوها لٌد هافالشباب قادت مجدوعظمة

 تدل على عراقة ماضٌهم واألمل فً مستقبلهم .  -لنا ذكر ؟ بم توحً العبارتان ؟  –س:  لنا أمل 
 شذاك عطر : طٌب رابحتها .  –بنوك ؼر : العزة والكرامة  .  -) شذاك عطر ( ؟  –س:  عبلم ٌدل ) بنوك ؼر ( 

 باستمرار جرٌان النٌل فً أرض مصر .  -ر . فما هذا األمر ؟ س : ربط الشاعر بقاء مصر وعدم زوالها بؤم
 س :  ٌرتبط خلود مصر بخلود نٌلها العظٌم . اشرح ذلك . 

 مصر كنانة ّللا فً أرضه لن تزول وسوؾ تظل خالدة ما جرى فً أرضها النٌل بمابه العذب .  -
 ) النٌل فٌك ( ؟  –س:  أي التعبٌرٌن أجمل : ) فٌك النٌل ( 

 تعبٌر األول أجمل؛ ألنه أسلوب قصر بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد . ال -
النٌل ٌجري بؤرض مصر وٌنشر ماءه هنا وهناك  -س :  تبٌن األبٌات فضل النٌل على أرض مصر وجوها . وضح ذلك . 

 فٌحول أرضها إلى بساط أخضر وٌجعل ترابها ؼالً القٌمة مثل الذهب . 
 لدا على مر الزمان . علل . سٌظل مجد مصر خا -س: 

 ألن النٌل ٌجري بؤرض مصر بمابه العذب وٌنشر خٌره فً أرجاء مصر .  -
 ٌحفظ لمصر بقاءها واستمرارها .   - ٔ س: ما أثر النٌل فً الوادي .وضح ذلك..

 . ٌوفر لمصر ما تحتاجه من كهرباء - ٌٖنشر ماءه فً كل أرجاء مصر، فتنتشر الخضرة فً كل مكان .  - ٕ
 تعبٌر ٌدل على الفخر واالعتزاز بما قدمناه للحضارة . هام النجم :  -وضح داللة التعبٌر بما ٌؤتً : أ -س: 
 تعبٌر ٌدل على الدوام واالستمرار . لن تزوال :  -ب
 ٌفٌد التجدد واالستمرار واستحضار الصورة .الفعل المضارع )ٌجري( :  -ج

للوصول إلى المجد على أبناء مصر الجد واالجتهاد وعدم  ء مصر . وضح ذلك ؟س: للمجد ثمن ؼال ٌجب أن ٌجود به أبنا
 الخوؾ من الصعاب والشدابد فً طرٌق المجد وعدم االستسبلم ألنه لٌس فً المجد صعب باإلرادة والعزٌمة .

 س: لمصر تارٌخ  مجٌد ومستقبل عظٌم .ما البٌت الذي ٌدل على هذا المعنى ؟
 .ــٌدــبع نــاــب جـــدــٌ أمــــل ناــل                  ٌدــمج ىــالماض عـــم  رـــذك لنا               

 ) لٌس ٌروعكم خطب فً المجد ( ؟  –) لٌس ٌروعكم فً المجد خطب (  -س:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ 
 التعبٌر األول أجمل ؛ ألنه أسلوب قصر بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد . 

 ال ٌمنعكم من تحقٌق المجد أمر شدٌد أو صعب .  -:  ما المقصود من: ) ولٌس ٌروعكم فً المجد خطب ( ؟ س
 ) فلبٌنا كراما ( أم ) لبٌنا كراما ( ؟   -س:  أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ أ

 التعبٌر األول أجمل ، ألن الفاء تدل على سرعة االستجابة للنداء .  -
 ورة استجابة المصرٌٌن لنداء مصر فهو طرٌق العبل والمجد . وضح ذلك . س:  تبٌن األبٌات ضر

ٌدعو الشاعر أبناء مصر إلى سرعة االستجابة لنداء الوطن وأن ٌنهضوا متحدٌن تحت راٌته، فالعبل أمامهم فلٌمضوا نحوه  -
 مسرعٌن بكل قوة ولٌجدوا وٌجتهدوا لتحقٌق المجد لمصر . 

 وما قٌمة وصؾ الذكر ب)مجٌد( ؟ س: لماذا جاءت )خطب (نكرة ؟
 جاءت )خطب (نكرة للتقلٌل والتحقٌر .  وصؾ )ذكر (ب)مجٌد(ٌدل على عظمة مصر ومجدها . 

 س: لماذا أكد الشاعر أن مصر لن تزول وستظل خالدة ؟ 
 ألنها كنانة ّللا فً أرضه ٌجري فٌها النٌل بمابه العذب ناشرا الخٌر والنماء .

مصر كنانة ّللا فً أرضه لن تزول وسوؾ تظل خالدة طالما ٌجري فً أرضها  لها . وضح ذلك ؟س:خلود مصر من خلود نٌ
 النٌل بمابه العذب الذي ٌنشر الخٌر والنماء وٌبعث الحٌاة فً كل مكان فٌها .

 خٌر والنعٌم .ٌجري النٌل بمابه العذب فً الوادي ٌنشر الحٌاة فً الوادي وٌمؤل أرجاءه بال -؟  س: ما أثر النٌل فً الوادي
س: للنٌل أوصاؾ عدٌدة اذكرها من خبلل األبٌات ؟ النٌل ماإه عذب صاؾ ٌنشر الخٌر والخضرة كؤنها بساط من سندس 

 وترابه كؤنه ذهب وجوه مشرق منٌر ورابحته عطرة .
 س : احتضنت راٌات ثورتنا الهبلل والصلٌب . فما داللة ذلك .

 مصر رؼم اختبلفهم فً الدٌن فهم متحدون من أجل وطنهم ورفعته .دلٌل على الوحدة الوطنٌة بٌن أبناء  -
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 س: اذكر موضعا تؤثر فٌه الشاعر بالقرآن الكرٌم ؟
 فً قوله )سلسبٌبل ( تؤثر الشاعر بالقرآن الكرٌم فً سورة اإلنسان فً قوله تعالى )عًٌنا فٌها تسمى سلسبٌبًل (. 

 نلوث مٌاهه ونرشد استخدام مٌاهه فبل نسرؾ فً استخدامها .أن نحافظ علٌه وال  س : ما واجبنا نحو النٌل ؟
 ٌبسط فٌضه عاما ثم عاما ؟  –س: أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟ ٌبسط فٌضه عاما فعاما 

 األجمل )ٌبسط فٌضه عاما فعاما (حٌث ٌدل على االستمرار وٌفٌد انتشار الفبضان بخٌره طوال العام 
 ؟ألنه ٌوحً بالنشاط واإلقدام والسرعة فً االستجابة . قوموا (س: علل الفعل )هبوا ( أبلػ من الفعل )

 -: من واقع االمتحانات  مناقشة ابن عاصم
 َٜٝٓ ُ٘خ كـــ٬ ٗــيع حُِٓــــخٓخ ىػض ٜٓـــَ كِز٤ـــ٘خ ًـــَحٓــخ

 أٓخٌْٓ حُؼ٬ ، كخ٠ٓـــٞح أٓــخٓخ ه٤خٓآ طلـض ٍح٣ظـــٜخ ، ه٤ـــــخٓخ

 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ كٜزٞح ٛ٘خى حُٔـي ٣يػــــًْٞ ،

 ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ طؼز٤َى . ٛزٞح( ، ٝ ٠ٓخى )  ِٓخّأـ ٛخص : َٓحىف ) حُ

 د ـ ا٫ّ ٣يػٞ حُ٘خػَ حُ٘زخد ك٢ ح٧ر٤خص حُٔخروش ؟ 

 ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: " حُٔـي ٣يػًْٞ " ؟ 

 ى ـ " كٜزٞح " كيى ٗٞع حُلؼَ ، ٝحًًَ ؿَٟٚ . 

 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ يػــــًْٞ ، كٜزٞحٛ٘خى حُٔـي ٣

 طَىٟ حٌٍُ ٖٓ ٣و٠٘ حُلٔــخٓخ ُؼَٔ حُٔـي ٓخ ك٠ حُٔـي ٛؼذ

 ُ٘خ أٓــــَ ، ٣ــــي ر٘ــخ رؼــ٤ي     ُ٘خ ًًَ ، ٓغ حُٔخ٠ٟ ٓــــ٤ي

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ٌْ ـ ٣لَكٌْ (ـ ٠ٓخى ) ٣َٝػٌْ ( ) ٣لِػٌْ ـ ٣طٔج٘ٔ

 ـ َٓحىف ) طَىٟ ( ) ٝهغ ـ طـَى ـ حًظ٠ٔ ( ٖـ ؿٔغ )حُٔـي( ح٧ٓـخى ـ حُٔـيٕٝ ـ حُٔخؿيٕٝ( ٕ

 )د( ا٫ّ ٣يػٞ حُ٘خػَ حُ٘زخد ك٢ ح٧ر٤خص ؟ ٝ ُْ كْٜٜ رخُيػٞس ؟ 

 )ؿـ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ ) حُٔـي ٣يػًْٞ ( 

 ( ٛ٘خ حُٔـيّ ) ( أ ٛ٘خى حُٔـي)ى( أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أؿَٔ ك٢ ٗظَى ؟ ُٝٔخًح ؟ ) 

 ٝك٤ي ح٤َُ٘ ٣ـَٟ ِٓٔزـــ٦٤ ك٤خ ٝحىٟ حٌُ٘خٗش ُـــٖ طـــ٫ِٝ

 ٣ٝزٔـــ٢ ك٠٤ٚ ػخٓآ كؼــخٓخ ٣طٞف رٔخثٚ ػَٟآ ١ٝـــ٥ٞ

 ٝؿٞى َٓ٘م ، ٌٝٗحى ػطَ رٔخ١ي ٓ٘يّ ، ٝػَحى طزَ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 طٌٛذ(-طوطت-ط٘ظ٢ٜ-ـ٠ٔخى)طٍِٝ()طزو٠ٕ                  ح٧ً٘ش( -حٌُ٘خثٖ -ً٘خٕح٧ -ــٔغ)حٌُ٘خٗش()حٌُٞح٤ٖٗٔ

 ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ ) ح٤َُ٘ ٣ـ١َ ِٓٔز٬٤ (؟ ٕـ حَٗف حُز٤ض ح٧ٍٝ رؤِٓٞري .     ٔ)د( 

 )>ـ( ٓخًح ٗظؼِْ ٖٓ حُ٘ٚ ؟

 )ى( َُٜ٘ ح٤َُ٘ آػخٍ ػظ٤ٔش ػ٠ِ َٜٓ . ٗخهٖ ًُي ٓز٤٘خ ٝحؿز٘خ ٗلٞٙ ؟

 َٝٗكغ كٞم ٛخّ حُٔـي ٛخٓخ ًٌُي ٓؼِٔخ ٓيٗخ ٗٔٞى

 ٝك٤ي ح٤َُ٘ ٣ـ١َ ِٓٔز٬٤ ك٤خ ٝحى١ حٌُ٘خٗش ُٖ ط٫ِٝ 

 أـ ٛخص : َٓحىف )ٛخّ ( ، ٝ ٠ٓخى ) طٍِٝ (.

 د ـ ٓخ ٓزذ روخء َٜٖٓٓ ه٬ٍ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ؟ ٝٓخ أ٤٘ٓش حُ٘خػَ ٖٓ ه٬ٍ حُز٤ض ح٧ٍٝ؟

 م ٛخّ حُٔـي ٛخٓخ " ؟ ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ: " ٝ كٞ

 ى ـ رْ طلِْ َُٜٔ ك٢ حُٔٔظوزَ؟ أؿذ ك٤ٔخ ٫ ٣ِ٣ي ػٖ ٓط٣َٖ . 
 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ ٛ٘خى حُٔـي ٣يػــــًْٞ ، كٜزٞح

 طَىٟ حٌٍُ ٖٓ ٣و٠٘ حُلٔــخٓخ ُؼَٔ حُٔـي ٓخ ك٠ حُٔـي ٛؼذ
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 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ ٛ٘خى حُٔـي ٣يػــــًْٞ ، كٜزٞح

 طَىٟ حٌٍُ ٖٓ ٣و٠٘ حُلٔــخٓخ َ حُٔـي ٓخ ك٠ حُٔـي ٛؼذُؼٔ

 ُ٘خ أٓــــَ ، ٣ــــي ر٘ــخ رؼــ٤ي     ُ٘خ ًًَ ، ٓغ حُٔخ٠ٟ ٓــــ٤ي

 ( حًٓخّ حُوطؤ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ :X)ٝػ٬ٓش حُٜٞحد أٓخّ( ✓ٟغ ػ٬ٓش))أ( 

 ُهطَذ( -ُهطُٞد -ُهطزخء-ـ ؿٔغ )هطذ ( )أْهطَخدٕٓو٢( -ِٛي-ُزْ-ـ َٓحىف )طَىٟ( )طـَىٔ

 ـ ُِٔـي ػٖٔ ؿخٍ ٣ـذ إٔ ٣ـٞى رٚ أر٘خء َٜٓ . ٟٝق ًُي .ٔ)د( 

ح أىر٤ًخ . ٕ ًَ  )ؿـ( ) كٜزٞح ( أِٓٞد ............... ؿَٟٚ .................... )أًَٔ (              ـ حٗؼَ ح٧ر٤خص ٗؼ

 ًْ ()ى( أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ أىم ك٢ أىحء حُٔؼ٠٘ ؟ ُٝٔخًح ؟ ) ٛ٘خ حُٔـي ٣يػًْٞ ( أّ ) ٛ٘خى حُٔـي ٣يػٞ

 َٜٝٓ ُ٘خ كـــ٬ ٗــيع حُِٓــــخٓخ ىػض ٜٓـــَ كِز٤ـــ٘خ ًـــَحٓــخ

 أٓخٌْٓ حُؼ٬ ، كخ٠ٓـــٞح أٓــخٓخ ه٤خٓآ طلـض ٍح٣ظـــٜخ ، ه٤ـــــخٓخ

 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ ٛ٘خى حُٔـي ٣يػــــًْٞ ، كٜزٞح

 ) حُِٓخّ ( ............................ـ ؿٔغ ٕـ ٓؼ٠٘ ) ٣َٝػٌْ ( ................... ٔ) أ ( أًَٔ : 

 )د( ا٫ّ ٣يػٞ حُ٘خػَ أر٘خء َٜٓ ؟ ُٝٔخًح هْٜٜ رخُيػٞس ؟ 

 )ؽ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ ) حُٔـي ٣يػًْٞ ( ؟ ٝػ٬ّ ٣يٍ ؟ 

خ ك٢ حُلخَٟ ٝحُٔٔظوزَ . حَٗف ًٔ  )ى( ٤ُْ ٖٓ حُٔ٘خٓذ ح٫ًظلخء رخُظـ٢٘ رٔـيٗخ حُؼ٣َن ، رَ ٣ـذ إٔ ٗلون َُٜٔ ٓـًيح ػظ٤

 حُؼزخٍس ٓز٤٘خ ٍأ٣ي ك٢ ٤ًل٤ش طلو٤ن ٌٛح . 

 ٝك٤ي ح٤َُ٘ ٣ـَٟ ِٓٔزـــ٦٤ ك٤خ ٝحىٟ حٌُ٘خٗش ُـــٖ طـــ٫ِٝ

 ٣ٝزٔـــ٢ ك٠٤ٚ ػخٓآ كؼــخٓخ ٣طٞف رٔخثٚ ػَٟآ ١ٝـــ٥ٞ

 ٝؿٞى َٓ٘م ، ٌٝٗحى ػطَ رٔخ١ي ٓ٘يّ ، ٝػَحى طزَ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ َٓحىف ) ٣ز٢ٔ ( )٣ٔؼي ـ ٣َ٘٘ ـ ٣ـ١َ (ٕ ٠ٓخى ) طٍِٝ() طزو٠ ـ طؼٞى ـ طل٠٘ (        ـٔ

 ـ حَٗف حُز٤ض ح٧ٍٝ رؤِٓٞري ؟ٔد ـ 

 ـ ٓخ ٗٞع ح٧ىد ح١ٌُ ًخٕ حُ٘خػَ ٖٓ ٍٝحىٙ ؟ٝٓخ حَُٔحى رخٌُ٘خٗش ؟ٕ 

 ؿـ ـ ٟٝق حُظ٣َٜٞ ك٢ ) ٣خ ٝحى١ حٌُ٘خٗش ( ؟ 

 ؟ ) ٌجري سلسبٌبل ( أم ) ٌجري سٌوال ( ؟د ـ أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا 

 َٝٗكغ كٞم ٛخّ حُ٘ـــْ ٛخٓخ ًٌُي ٓؼِٔخ ٓـــــــيٗخ ٗٔــــٞى

 ٝك٤ي ح٤َُ٘ ٣ـَٟ ِٓٔزـــ٦٤ ك٤خ ٝحىٟ حٌُ٘خٗش ُـــٖ طـــ٫ِٝ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ٣ـ١َ ِٓٔز٬٤ " ُِي٫ُش ػ٠ِ ) ًؼَطٚ ـ ػٌٝرظٚ ـ َٓػظٚ ( ـ ٝٛق ٓخء ح٤َُ٘ رـ "ٕ(  ) ً٘خ٣خص ـ ً٘خ٣ٖ ـ ً٘خثٖـ ؿٔغ ) حٌُ٘خٗش (ٔ 

 ) د ( " ٣خ ٝحى١ حٌُ٘خٗش " ط٣َٜٞ ٟٝلٚ ، ٝحًًَ حُٜيف ٓ٘ٚ . 

 ) ؿـ ( حُ٘خػَ ٝحػن ٖٓ هيٍس ١ٝ٘ٚ ػ٠ِ حٓظؼخىس أٓـخىع . ىَُ ػ٠ِ ًُي ك٢ ٟٞء كٜٔي ُِز٤ظ٤ٖ .

 " ؟  ) ى ( رْ ٣ٞك٢ طٌَحٍ ًِٔش " ٛخّ

 تدرٌبات الكتاب المدرسً
 ٝك٤ي ح٤َُ٘ ٣ـَٟ ِٓٔزـــ٦٤ ك٤خ ٝحىٟ حٌُ٘خٗش ُـــٖ طـــ٫ِٝ

 ٣ٝزٔـــ٢ ك٠٤ٚ ػخٓآ كؼــخٓخ ٣طٞف رٔخثٚ ػَٟآ ١ٝـــ٥ٞ

 ٝؿٞى َٓ٘م ، ٌٝٗحى ػطَ رٔخ١ي ٓ٘يّ ، ٝػَحى طزَ

 أبوا فً ّللا والوطن انقساما ونهرك كوثر ، وبنوك ؼر
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 َٜٝٓ ُ٘خ كـــ٬ ٗــيع حُِٓــــخٓخ ز٤ـــ٘خ ًـــَحٓــخىػض ٜٓـــَ كِ

 أٓخٌْٓ حُؼ٬ ، كخ٠ٓـــٞح أٓــخٓخ ه٤خٓآ طلـض ٍح٣ظـــٜخ ، ه٤ـــــخٓخ

 ٤ُْٝ ٣َٝػٌْ ك٠ حُٔـي هطـذ ٛ٘خى حُٔـي ٣يػــــًْٞ ، كٜزٞح
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 قرٌة فً ولد، مصري وفٌلسوف مفكر( م00ٖٔ سبتمبر 8 - 0ٓ1ٔ فبراٌر ٔ) محمود نجٌب زكً:  التعرٌف بالكاتب
 للسفارة ثقافٌا مستشارا وعٌن. لندن من الفلسفة فً الدكتوراة على وحصل مصر، الدقهلٌة، دكرنس، الخولً، مٌت

 األدبـــــاء فٌلسوف و الفــالسفة أدٌب باسم ٌلقب وكان، للثقافة القومً المجلس فً وعضوا واشنطن، فً المصرٌة
 أدبــً بؤسلوب سفتــهفل كتـب ألنه

 ـ مظاهر قدرة هللا فً خلق حبة القمحٔ
إنك لتنظر إلى حبِة القمح، أو نواة التَّمر؛ فتحسب أنك تنظر إلى قطعتٌن من الجماِد األصمِّ األخرِس،كؤنهما َحصاتان 

تزنتا طاقًة حٌوًٌة جبارة ألقت بهما األحداُث، ثم أهملْتهما على أرض  ٌباب. وقلما ٌطوُؾ بذهنك أن ما أمامك خزانتان اخ
القوى، تنتظران الظروَؾ المواتٌة، ومعها مشٌبُة الخالق، جلّت قدرُته وتدبٌره وحكمته، إذا بحبِة القمح تتفتَّح عن عود 

، ٌتؽّذى من األرض طعاماً، وٌرتوي من ماء المطِر شراباً، وٌستمدُّ من الهواِء ومن الضٌاِء فاعلًٌة ونماًء؛ حتى   ً ح
 . حبات  من القمح تعّد بالعشرات لى حمل  من سنابلَ، تحمل كلُّ سنبلة منهاٌنتهى إ

  المعجم اللؽوي 
َُّ     حُؤق    رٌٍس )ؽ( كزٞد ٝ كذ   كزشِ   ْ٘زَُ ك٢ حُيه٤نُ  ٣ـ١َ ك٤ٖ حُزُ ُّٔ    )ؽ( هٔٞف  حُ

ٟ) ؽ ( حُظَٔس هِذ ٗٞحس   ًٞ َ  ٗٞح٣خص ، َٗ   حُزِق ) ّ ( طَٔس    حُظَّٔ

 الدرس الثالث : فالق الحب والنوى
 َألدٌب الفبلسؾ وفٌلسوؾ األدباء : ذكً نجٌب محمود

    

  :َنحوَحٌاةَأفضلََََََثانٌةالوحدةَال



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 37   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

  ك٤ٚ  ك٤خس ٫   حُـٔخىِ   طظ٤وٖ  xطظٖ  طلٔذ

ُّْ )ؽ( حُٜٔخء:   حُٔئٗغ ٣ٔٔغ ٫ ح١ٌُ  األصمِّ    ُّٜ  ـ حُ

ٔخٕ ُّٜ   حُ

   ِّ هَٓخء حُٔئٗغ ، ح٬ٌُّ ػٖ ٣ؼـِ ح١ٌُ ح٧هَ

  حُوَٓخٕ ٝ حُوَّ)ؽ(  

ّ : كٜخس ٢ٛٝ ٛـخٍ حُلـخٍس )ؽ(َك٠ٜ ،  َكٜخطخٕ  

  ُك٢ٜ

     ٍٓض ) ٍ ـ ص م ـ ١ (   أُوض

   طًَظٜٔخ    أِْٛٔظٜٔخ  طؼخهذ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ   ح٧كيحعُ 

  ه٬٤ِ    هِٔخ ) ١ ـ د ـ د (     ػٔخٍ x هَحد   زخد٣

  ػوِي )ؽ( أًٛخٕ    ًٛ٘ي      ٣يٍٝ ، ٣وطَ  ) ١ ـ ٝ ـ ف (    ٣طٞفُ 

  هٞس ٝهيٍس ) ١ ـ ٝ ـ م (    ١خهشً   ٌٓخٕ ُِظو٣ِٖ ) ؽ( هِحثٖ    هِحٗظخٕ

  ػظ٤ٔش ؿزخٍس  ) ف ـ ١ ـ ١ (  ٝػخك٤ش ٗ٘خ١  ك٣ٞ٤شً  

 ح٤ُٜٔؤس ، حُٔ٘خٓزش حُٔٞحط٤ش ) م ـ ٝ ـ ١ ( )ّ( حُوٞس  حُوٟٞ

 ػظٔض ؿِّض أ ( ـ ١ـ  ٕاٍحىس )  ٤٘ٓجشُ 

 ط٤٤َٔ ٝطَط٤ذ  طير٤َٙ هٞطٚ ـ ١خهظٚ  هيٍطُٚ

 ٣ظٔؤ ) ٍ ـ ٝ ـ ١ (   ٣xَ٘د كظ٠ ٣٘زغ  ٣َط١ٞ ػِٔٚ  كٌٔظٚ

ٌّٟ  ٣ؤهٌ  ٣ٔظٔيُّ  ٣طؼْ ) ؽ ـ ً ـ ١  ٣ظـ

 ٗٔٞ ٝحٍطلخع ٗٔخءً  طؤػ٤َح  كخػ٤ِشً 

 نواة التمرـ مظاهر قدرة هللا فً خلق ٕ
ُر نواةُ التمر عن عمبلقة  من النخل، ترفُع رأسها لتبلَػ ما بلؽْته األبراُج العالٌُة، لوال أن هذه األبراج  وكذلك تتفجَّ

السماِء السامقُة فمن عناصِر األرِض طعاُمها، ومن ؼٌِث  وأما النخلةُ  البشرٌة مصمتُة الصخِر ال فعل لها وال تفاعلَ،
ُسْقٌاها، تحملُ فى جوفها سرَّ الحٌاة؛ لتطرَحه كلَّ عام  عراجٌَن مثقلًة بثماِرها حمراَء أو صفراَء، كؤنها عناقٌُد الٌاقوِت 

 والذهِب ساطعًة فى ضوِء الشمس. اللهمَّ سبحاَنك أمن التراب ألوان  بهٌة وطعوم فٌها حبلوة؟!

 المعجم اللؽوي
 َُ َـّ   ٟج٤ِش x ٟؤش ، ػظ٤ٔش  ػ٬ٔهشٍ     ط٘٘ن ، ط٘لِن    طظل

  ٓـٞكش x ؿخٓيس ِٛزش   ٜٓٔظشُ   ا٠ُ طَٜ   طزِؾَ 

  أؿ٤خع ، ؿ٤ٞع) ؽ (ٓطَ  ؿ٤غِ    حُو٤َٜسحُٔ٘ول٠ش ،   xحُؼخ٤ُش حَُٔطلؼش،  حُٔخٓوشُ 

  أؿٞحف)ؽ(  ىحهِٜخ ، رخ١ٜ٘خ   ؿٞكٜخ ) ّ ـ م ـ ١ (  َٗحرٜخ     ُسْقٌاها

َٖ   طوَؿٚ   ططََكٚ      ػَؿٕٞ)ؽ (  حُظَٔ  ؿٜٕٞ   ػَحؿ٤

َ ك٢ ػَِٔٙ  ٖٓ ٝطَحًْ طؼوَّي ٓخ ّ : ػ٘وٞى ٝٛٞ   ػ٘خه٤يُ   ٓلِٔش  ٓؼوِشً  ْٛ  أَ

  ٝحكيٍ 

َ   ّ: ٣خهٞطش ٝٛٞ    ح٤ُخهٞصِ  ـَ )ؽ(  ح٣ٌَُٔش ح٧َكـخٍ ٖٓ َك

    ٣ٞحه٤ض 

ؼ   ٓخ١ؼشً  ِٓ ظ٨َُِْج ، ش٫  ٓ٘طلجش  x شُٓ

    ٗوٚ ًَ ػٖ ٝطِ٘ٛض ٗؤٗي ؿَ  ٓزلخَٗي   ) د ـ ٛـ ـ ١ (     هز٤لش x كٔ٘ش ، ؿ٤ِٔش       ر٤ٜش

 ـ التؤمل فً مظاهر قدرة ّللاٖ
ٌُِحسُّ وال ٌعً،   ًة ونواة، كانتا فى رإٌة العٌن، كؤنهما جماد ال  فانظر ٌا أخى إلى الفارِق البعٌد، بٌن ما رْأته العٌُن حبَّ

اِن الَعجَب، وُتْخِرَجان  -واملُ الؽذاِء والماِء والهواء والضٌاِء وقد شاء لهما خالُق الكون أن تواتٌهما ع -فإذا هما  ٌَ ُتْبِد
 . الُعجابَ 

 المعجم اللؽوي
   ٗظَس )ؽ( ٍإٟ ) ٍ ـ أ ـ ١ (   ٍإ٣ش  حُلَم حُلخٍمِ  

  أٍحى    ٗخء     ٣ـَٜ x ٣يٍى ، ٣لْٜ ٣ؼ٢  

ِٕ       ُٜٔخ طظ٤ٜؤ  طٞحط٤ٜٔخ    طول٤خٕ x  طظَٜحٕ   طُْزِي٣َخ
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  حَُٔحى أَٓ ٓيٖٛ ٣يػٞ ُِؼـذ    حُُؼـخدَ   ٝؿٔخٍ ٍَٝػش   حَُؼـذَ   

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ :

 :  الدرس بعنوان " فالق الحب والنوى " ما المقصود بالحب ؟ وما المقصود بالنوى ؟   س
 النوى : نواة التمر .  –الحب : حبة القمح .           -

هً أن فً الكون أشٌاء قد تبدو للوهلة األولى جامدة ال نفع منها وال  - الموضوع ؟:  ما الفكرة الربٌسة التً ٌتناولها   س
 حٌاة فإذا بها بقدرة ّللا ومشٌبته وأسبابه طاقة حٌوٌة جبارة القوى . 

 المثال األول : حبة القمح الجافة التً تتحول بمشٌبة -؟ أ :  ضرب الكاتب مثالٌن من الطبٌعة لتؤكٌد فكرته . فما هما  س
 الخالق وقدرته وأسبابه من ماء وضوء وهواء إلى سنابل فً كل سنبلة مابة حبة مفعمة بالحٌاة . 

 المثال الثانً : نواة التمر التً تحولت إلى نخلة سامقة ذات عراجٌن كؤنها عناقٌد الٌاقوت والذهب .  -ب
ج النبات الحً من حبة القمح ونواة التمر مظاهر قدرته عز وجل فً إخرا -  : ما مظاهر القدرة اإللهٌة فً الدرس ؟  س

 الجافتٌن . 
 : ما المطلوب منا عند مشاهدة مظاهر قدرة ّللا تعالى  ؟    س
 واجتنابنا لنواهٌه .   -عز وجل  –أن ٌزداد إٌماننا وامتثالنا ألوامر ّللا -

ن من الجماد اونواة التمر على أنهما قطعتٌنظر اإلنسان إلى حبة القمح  -؟ كٌؾ ٌنظر اإلنسان لحبة القمح ونواة التمر : س
 األصم األخرس كؤنهما حصاتان ألقٌت بهما األحداث ثم أهملتهما على أرض خراب.

 : بم شبه الكاتب حبة القمح ونواة التمر؟ وعبلم ٌدل ذلك؟   س
 - هملتهما على أرض خراب.شبه الكاتب نواة التمر وحبة القمح فً عٌن اإلنسان العادي بحصاتٌن ألقت بهما األحداث ثم أ -

 ٌدل هذا التشبٌه على أن الكثٌر من الناس ال ٌتؤملون فً األشٌاء الموجودة فً الكون.
حصاتٌن ألقت بهما ٌراهما اإلنسان قطعتٌن من الجماد األصم أو  - ؟ماذا تحسب عندما تنظر إلى حبة القمح أو نواة التمر:  س

ن اختزنتا طاقة حٌوٌة جبارة القوى، تنتظر قدرة ّللا ٌخزانتٌطوؾ بذهنه أنه أمام  وقلما األحداث ثم أهملتهما على أرض خراب
 تعالى فً الظروؾ المناسبة لتتحرر.

تتفتح الحبة عن عود حً محمل بالسنابل تحمل كل سنبلة منها حبات  -؟  س : كٌؾ تصٌر حبة القمح عند وضعها فً األرض
 وبفعل الظروؾ المناسبة  .  من القمح تعد بالعشرات : وذلك بقدرة ّللا 

 كٌؾ ٌرى الكاتب حبة القمح ونواة التمر ؟  س : 
 ن اختزنتا طاقة حٌوٌة جبارة القوى، تنتظر قدرة ّللا تعالى فً الظروؾ المناسبة لتتحرر.ٌخزانتٌراهما  -

 ً الظروؾ المناسبة.قدرة ّللا تعالى جلت قدرته وتدبٌره وحكمته ف - : ما الذي تنتظره حبة القمح ونواة التمر؟ س
 : تؽٌرت النظرة للحبة فً المرة الثانٌة عنها فً المرة األولى . فما تعلٌلك لذلك ؟   س
فً المرة األولى كانت مثل الجماد األصم أما فً المرة الثانٌة تفتحت الحبة عن عود حً محمل بالسنابل تحمل كل سنبلة  -

 .   ة ّللا وبفعل الظروؾ المناسبة : وذلك بقدر منها حبات من القمح تعد بالعشرات
ن اختزنتا طاقة حٌوٌة جبارة القوى، اخزانتأنهما  -؟ ومتى تنكشؾ تلك الحقٌقة ؟ س : ما حقٌقة حبة القمح ونواة التمر

 الظروؾ المناسبة. وتوافر قدرة ّللا تعالى وتنكشؾ هذه الحقٌقة ب
خلة تحمل فً جوفها سر الحٌاة ؛ لتطرحه كل عام عراجٌن مثقلة الن -؟  ما الفرق بٌن النخلة وبٌن األبراج البشرٌة:  س

 بثمارها، أما األبراج فهً مصمتة ال فعل لها وال تفاعل . 
  س : العبلقة وطٌدة بٌن النواة واألرض . وضح ذلك .

سامقة تستمد من عناصر تتفجر نواة التمر عن عمبلقة من النخل ترفع رأسها تبلػ ما بلؽته األبراج الشاهقة ، وهذه النخلة ال -
 األرض طعامها ومن ؼٌث السماء سقٌاها حاملة فً جوفها سر الحٌاة .

 س: ما المقصود بقول الكاتب : " لوال أن هذه األبراج البشرٌة مصمتة الصخر ال فعل لها وال تفاعل " 
 ٌقصد أنها ببل فاعلٌة وببل نماء .  -

 من عناصر األرض طعامها ، ومن ؼٌث السماء سقٌاها .  -    من أٌن تستمد النخلة طعامها وشرابها ؟:  س
 تحمل فً جوفها سر الحٌاة .  -؟  : ما الذي تحمله النخلة فً جوفها من أسرار  س

 س : ٌعرض الموضوع مصادر النخلة السامقة ، وما ٌترتب على ذلك من آثار . وضح ذلك .
ث السماء سقٌاها حاملة فً جوفها سر الحٌاة ، لتطرحه كل عام النخلة السامقة تستمد من عناصر األرض طعامها ومن ؼٌ -

كٌؾ تحمل نواة التمر :  سعراجٌن مثقلة بثمارها حمراء وصفراء كانها عناقٌد الٌاقوت والذهب رساطعة فً ضوء الشمس  
ن مثقلة بثمارها تحمل النواة سر الحٌاة حٌث تتفجر منها نخلة حٌة سامقة تخرج كل عام عراجٌ -فً جوفها سر الحٌاة ؟ 

 حمراء أو صفراء . 
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 . صور الكاتب عراجٌن التمر فً النخلة بعناقٌد الٌاقوت والذهب  -؟ : بم شبه الكاتب عراجٌن التمر  س
    -عز وجل -ٌدل على تنوع الثمار وإبداع الخالق  - : عبلم ٌدل التعبٌر بـ)حمراء أو صفراء(؟  س
  : مم تعجب الكاتب؟ وعبلم ٌدل ذلك؟  س
 ٌدل ذلك على قدرة ّللا العظٌمة .   -من بدٌع صنع ّللا، والرإٌة السطحٌة لنا لؤلشٌاء تعجب الكاتب  -

 ٌوحً بعظمة قدرة الخالق .  -؟   : بم ٌوحً قوله : " تحمل فً جوفها سر الحٌاة "  س
 فٌة . التؤمل فً الكون ٌساعدنا على اكتشاؾ الحقابق الخ - ٔس : ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟ 

 ضرورة التوكل على ّللا واألخذ باألسباب فً كل شبون حٌاتنا .  -ٕ
 وجوب شكر ّللا على نعمه علٌنا .   - ٗقدرة ّللا فً إخراج الحً من المٌت .  - ٖ

 -: من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة
َ؛ كظلٔذ أٗي اٗٔخ ط٘ظَ ا٠ُ هطؼظ٤ٖ ِّ،ًؤٜٗٔخ َكٜخطخٕ أُوض  اٗي ُظ٘ظَ ا٠ُ كزِش حُؤق، أٝ ٗٞحس حُظَّٔ ِّْ ح٧هَ ٖٓ حُـٔخِى ح٧ٛ

ٍٝ ٣زخد.  رٜٔخ ح٧كيحُع، ػْ أِْٛٔظٜٔخ ػ٠ِ أٍ

 ـ ٓلَى ) حُظٍٔٞ ( ٖـ ٠ٓخى ) حٛظٔض ( ٕـ َٓحىف ) هَحد (  ٔ:  أ ـ ٛخص ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣

 د ـ ٓخًح طلٔذ ػ٘يٓخ ط٘ظَ ا٠ُ كزش حُؤق أٝ ٗٞحس حُظَٔ ؟ 

 ٌُخطذ ر٤ٖ ح٧رَحؽ حُز٣َ٘ش ٝ حُ٘وِش حُٔخٓوش ؟ ؿـ ـ ٤ًق هخٍٕ ح

ِّ،ًؤٜٗٔخ َكٜخطخٕ أُوض  ِّْ ح٧هَ َ؛ كظلٔذ أٗي اٗٔخ ط٘ظَ ا٠ُ هطؼظ٤ٖ ٖٓ حُـٔخِى ح٧ٛ اٗي ُظ٘ظَ ا٠ُ كزِش حُؤق، أٝ ٗٞحس حُظَّٔ

ٍٝ ٣زخد.  رٜٔخ ح٧كيحُع، ػْ أِْٛٔظٜٔخ ػ٠ِ أٍ

 ٣ؤط٢ : أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ

 ـ ٠ٓخى ) طلٔذ ( ) طلوي ـ طظ٤وٖ ـ طـَٜ ( ٕـ َٓحىف ) ٗٞحس ( ) ػَؿٕٞ ـ ػَٔس ـ رٌٍس ( ٔ

 ـ ٓخًح ٣ظو٤َ ٖٓ ٣٘ظَ ا٠ُ كزش حُؤق ٝ ٗٞحس حُظَٔ ؟ ٔ)د( 

 ـ ٤ًق طظـ٠ِ هيٍس هللا ك٢ كزش حُؤق ؟ ٕ

ح ُؼَحؿ٤ٖ حُ٘وَ . ٟٝق ًُي .  ًٍ  )ؽ( ٟٝق حٌُخطذ طٜٞ

ِّ،ًؤٜٗٔخ َكٜخطخٕ أُوض اٗي ُظ٘ظَ ا٠ُ كزِش ح ِّْ ح٧هَ َ؛ كظلٔذ أٗي اٗٔخ ط٘ظَ ا٠ُ هطؼظ٤ٖ ٖٓ حُـٔخِى ح٧ٛ ُؤق، أٝ ٗٞحس حُظَّٔ

ٍٝ ٣زخد.  رٜٔخ ح٧كيحُع، ػْ أِْٛٔظٜٔخ ػ٠ِ أٍ

 أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :

 ) حٍط٠٠ ـ حٓظ٘غ ـ أؿلَ ـ حٛظْ ( ـ ٠ٓخى )أَٛٔ(ٕـ ٓؼ٠٘ ) ٣زخد() ؿٔخى ـ هَحد ـ هظخٍ ـ هٜزش( ٔ

 )ؿـ( ٤ًق ط٤َٜ كزش حُؤق رؼي ٟٝؼٜخ ك٢ ح٧ٍٝ ؟     )د( رْ ٝٛق حٌُخطذ كزش حُؤق ػ٘ي ٟٝؼٜخ ك٢ ح٧ٍٝ ؟ 

 )ى( ٗخهٖ ٓخ ٢ِ٣ : ىٍٝ ح٩ٗٔخٕ ػ٘ي ٓ٘خٛيس ٓظخَٛ هيٍس هللا ك٢ حٌُٕٞ . 

زِؾ ٓخ رِـظٚ حُـزخٍ حُؼخ٤ُش ، ٫ُٞ إٔ ٌٛٙ ح٧رَحؽ ٜٓٔظش حُٜوَ ًٌُٝي طظلـَ ٗٞحس حُظَٔ ػٖ ػ٬ٔهش ٖٓ حُ٘وَ طَكغ ٍأٜٓخ ُظ

 ٫ كؼَ ُٜخ ٫ٝ طلخػَ

 ـ ؿٔغ ) ٍأٜٓخ ( ٕـ َٓحىف ) ُظزِؾ (  ٔ:  أ ـ ٛخص ٓخ ٢ِ٣

 د ـ ٓخ ٝؿٚ حُ٘زٚ ر٤ٖ حُ٘وِش ٝح٧رَحؽ حُز٣َ٘ش ؟ ٝٓخ ٝؿٚ ح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ؟

 ؿـ ـ ٗزٚ حٌُخطذ ػَحؿ٤ٖ حُ٘وَ رـ............

ٝ ٍّ ََّ ػخ ََّ حُل٤خس؛ ُظطََكٚ ً َُ ك٠ ؿٞكٜخ ٓ ْو٤خٛخ، طلٔ ُٓ ٜخ، ٖٝٓ ؿ٤ِغ حُٔٔخِء  ُٓ ِٝ ١ؼخ َِ ح٧ٍ أٓخ حُ٘وِشُ حُٔخٓوشُ كٖٔ ػ٘خٛ

ٍِٛخ كَٔحَء أٝ ٛلَحءَ  َٖ ٓؼوِشً رؼٔخ  ػَحؿ٤

 أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :

 َٓحثَ(-ٍَُٓ-أَٓحٍ-ـ ؿٔغ)َٓ()أَٓسٕحُزخٓوش(-ؼشحَُٔطل-حُ٘خثٌش-ـ َٓحىف)حُٔخٓوش()حُٔؼَٔسٔ

 )د( ٖٓ أ٣ٖ طٔظٔي حُ٘وِش ١ؼخٜٓخ ٝٓو٤خٛخ ؟   

 )ؿـ( ٤ًق طلَٔ ٗٞحس حُظَٔ ك٢ ؿٞكٜخ َٓ حُل٤خس ؟

 )ى( ك٤ْ ٣ظ٘خرٚ حُ٘وَ ٓغ ح٧رَحؽ حُز٣َ٘ش ؟ ٝك٤ْ ٣وظِق ػٜ٘خ ؟ 

ٜخ، ٖٝٓ ؿ٤ِغ حُ ُٓ ِٝ ١ؼخ َِ ح٧ٍ ٍّ ٝأٓخ حُ٘وِشُ حُٔخٓوشُ كٖٔ ػ٘خٛ ََّ ػخ ََّ حُل٤خس؛ ُظطََكٚ ً َُ ك٠ ؿٞكٜخ ٓ ْو٤خٛخ، طلٔ ُٓ ٔٔخِء 

ٍِٛخ َٖ ٓؼوِشً رؼٔخ  ػَحؿ٤

 أـ ٛخص : َٓحىف ) حُٔخٓوش ( ٝ ٓلَى ) ػَحؿ٤ٖ ( ك٢ ؿِٔظ٤ٖ ٖٓ اٗ٘خثي .

 د ـ ك٤ْ طوظِق حُ٘وِش حُٔخٓوش ػٖ ح٧رَحؽ حُز٣َ٘ش ؟  

 ى ـ ٓخ ح١ٌُ ٣ظ٘ٚ ٖٓ ٣َٟ كزش حُؤق ٝ ٗٞحس حُظَٔ ؟      ؿـ ـ ٓظ٠ طظلـَ ٗٞحس حُظَٔ ػٖ ػ٬ٔهش ٖٓ حُ٘وَ ؟ 

ٍٝ ٣زخد. ٝهِٔخ ٣طُٞف رٌٛ٘ي إٔ ٓخ أٓخٓي هِحٗظخٕ حهظِٗظخ ١خهشً  ... ًؤٜٗٔخ َكٜخطخٕ أُوض رٜٔخ ح٧كيحُع، ػْ أِْٛٔظٜٔخ ػ٠ِ أٍ

 ك٣ٞ٤شً ؿزخٍس حُوٟٞ، ط٘ظظَحٕ حُظََٝف حُٔٞحط٤ش
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 ٖ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٓٞ

 ـ ٓؼ٠٘ ) ؿزخٍس ( ) ظخُٔش ـ ٣َٓؼش ـ ػظ٤ٔش ( ٕـ ٠ٓخى ) ٣زخد ( ) ا٬ٛف ـ ػٔخٍ ـ ُكخّ (     ٔ

 د ( ٤ًق طظـ٠ِ هيٍس حُوخُن ك٢ ٗٞحس حُظَٔ ؟ 

 ؿـ ( ىٍٓض ٟٓٞٞع " كخُن حُلذ ٝحُٟ٘ٞ "  كٔخ حُيٍّٝ حُٔٔظلخىس ٓ٘ٚ ؟ 

  ى ( " ًؤٜٗٔخ كٜخطخٕ " رْ ٣ٞك٢ ٌٛح حُظؼز٤َ ؟

ِّ،ًؤٜٗٔخ َكٜخطخٕ ِّْ ح٧هَ َ؛ كظلٔذ أٗي اٗٔخ ط٘ظَ ا٠ُ هطؼظ٤ٖ ٖٓ حُـٔخِى ح٧ٛ  اٗي ُظ٘ظَ ا٠ُ كزِش حُؤق، أٝ ٗٞحس حُظَّٔ

 أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :

 ) حُٜٔش ـ حُٜٔخء ـ ح٤ُٜٔٔش ( ـ ٓئٗغ " ح٧ْٛ " : ٕـ َٓحىف " طلٔذ " : ) طظٖ ـ طظو٤َ ـ ٓخ ٓزن ٛل٤ق (               ٔ

 ـ ٠ٓخى " ح٧هَّ " : ) ح١ٌُ ٣ٔٔغ ٣ٝظٌِْ ـ ح١ٌُ ٣٫ٔٔغ ٫ٝ ٣ظٌِْ ـ ح١ٌُ ٣ظٌِْ ٫ٝ ٣ظلَى ( ٖ

 ) د ( طظـ٠ِ هيٍس هللا ـ طؼخ٠ُ ـ ك٢ ٤ٗج٤ٖ طليع ػٜ٘ٔخ حٌُخطذ ٛ٘خ . ٟٝق ًُي . 

 ٓخ حُ٘ظَس حُٔظؼٔوش ا٤ُٜٔخ ؟ ) ؿـ ( ٓخ حُ٘ظَس حُٔطل٤ش ا٠ُ ًَ ٖٓ كزش حُؤق ٝٗٞحس حُظَٔ ؟ ٝ

َِ َٗحرخً، ٣ٝٔظٔيُّ ٖٓ حُٜٞحِء ٖٝٓ ح٤٠ُخِء  ٌّٟ ٖٓ ح٧ٍٝ ١ؼخٓخً، ٣َٝط١ٞ ٖٓ ٓخء حُٔط ، ٣ظـ اًح رلزِش حُؤق طظلظَّق ػٖ ػٞى ك٢ 

َُّ ٓ٘زِش ٜٓ٘خكزخٍص ٖٓ حُؤق طؼّي رخُؼَ٘حص ََ، طلَٔ ً ٍَ ٖٓ ٓ٘خر  كخػ٤ِشً ٝٗٔخًء؛ كظ٠ ٣٘ظ٠ٜ ا٠ُ كٔ

 ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :أ ( طو٤َ 

 ـ ؿٔغ " ٓ٘زِش ":) ٬َٓٓ ـ أٓزِش ـ ٓ٘خرَ ( ٕـ َٓحىف " ٣ٔظٔي " : ) ٣ؼَف ـ ٣طِذ ـ ٣ؼَٔ ( ٔ

 ـ حَُٔحى رـ " كخػ٤ِش ٝٗٔخء " ) ٗٔٞ ٝحٍطلخع ـ طويّ ٝحُىٛخٍ ـ كًَش ٝحٟطَحد ( ٖ

 ) د ( ْٓ طلَٜ كزش حُؤق ػ٠ِ ١ؼخٜٓخ َٝٗحرٜخ ؟ 

 ؿـ ( ٓخ ٓظخَٛ هيٍس هللا ًٔخ ٍٝىص ك٢ حُؼزخٍس حُٔخروش ؟  )

 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ
َُ  طٞحط٤ٜٔخ إٔ حٌُٕٞ هخُنُ  ُٜٔخ ٗخء ٝهي ٛٔخ كبًح  ِٕ  ٝح٤٠ُخءِ  ٝحُٜٞحء ٝحُٔخءِ  حُـٌحءِ  ػٞحٓ ََِؿخٕ حَُؼـَذ، طُْزِي٣َخ  حُُؼـخدَ  ٝطُْو

 ) أ ( ضع عنواًنا للفقرة السابقة .
 دث الكاتب فً الفقرة ) ب ( عم ٌتح 
َ.ََ) جـ ( هات : مرادؾ ) شاء ( ومضاد ) الضٌاء ( ومفرد ) عوامل ( فً جمل من تعبٌرك 

 ٍّ ََّ ػخ ََّ حُل٤خس؛ ُظطََكٚ ً َُ ك٠ ؿٞكٜخ ٓ ْو٤خٛخ، طلٔ ُٓ ٜخ، ٖٝٓ ؿ٤ِغ حُٔٔخِء  ُٓ ِٝ ١ؼخ َِ ح٧ٍ ٝأٓخ حُ٘وِشُ حُٔخٓوشُ كٖٔ ػ٘خٛ

ٍِٛخ َٖ ٓؼوِشً رؼٔخ  ػَحؿ٤

 ـ مفرد ) عراجٌن ( ٕـ معنى ) السامقة ( ........................ ٔكمل ما ٌؤتً : ) أ ( أ
َََ) ب ( بم ٌوحً قوله ) تحمل فً جوفها سر الحٌاة ( ؟     ) جـ ( ما واجبك نحو األشجار واألزهار فً األماكن العامة ؟
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كؼظٚ ، ك٤لذ ُِٔئٖٓ أ٫ ٣وق ٟؼ٤لًخ ٬َ٤ًُ ُـٜش ٓخ ٝ ٣ٍللع ح٬ٓ٩ّ ُ٪ٗٔخٕ ًَحٓظٚ ، ٣ٜٕٝٞ ػِطٚ 

 ًخث٘ش ٓخ ًخٗض ا٫ هلل ػِ ٝؿَ 

 

 

 

 
 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 ٓؼ٘ـــخٛخ حٌُِٔش ٓؼ٘ـــخٛخ حٌُِٔش

 ) أ ـ ّ ـ ّ (  حُ٘خّ ؽ أْٓ ح٧ٓش ػزي هللا رٖ ػزخّ حرٖ ػْ حٍَُٓٞ حرٖ ػزخّ

 (  حفظ)  استعن باهلل : األولالدرس 
 حدٌث شرٌؾ  

  

 نصوص 
 كن جمٌبًل    :  ثالثةالوحدةَال

٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي  )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘ز٢ -٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ  -ػٖ حرٖ ػزخّ 

ٝ حػِـْ إٔ   حٓـظؼ٘ض كخٓـظؼٖ رـخهلل كخٓـؤٍ هللا ٝاًح حكلـع هللا طــيٙ طـخٛـي ، اًح ٓـؤُض ، ًِٔـخص حكلـع هللا ٣للظـي

ر٘ـ٢ء هـي ًظزـٚ هللا ُـي ، ٝإ حؿظٔؼـٞح ػِـ٢ إٔ ٠٣ـَٝى  ح٧ٓش ُٞ حؿظٔؼض ػ٢ِ إٔ ٣٘لؼٞى ر٢٘ء ُـْ ٣٘لؼـٞى ا٫

 .هللا ػ٤ِي ، ٍكؼض ح٧ه٬ّ ٝ ؿلض حُٜلق ر٢٘ء ُْ ٠٣َٝى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ
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 حهظِلض× حطلوض ٔؼضحؿظ ً٘ض أًٍذ ٍٝحء حُ٘ز٢ ػ٠ِ ىحرظٚ  ً٘ض هِق حُ٘ز٢ 

 ُيٗلًؼخ هيٍٙ هللا  ًظزٚ ُي ـ أؿِٔش  ؿِٔش – ٛز٢ ؽ ؿِٔخٕ ؿ٬ّ

 ٣٘لؼٞى  x ٣ئًٝى  ٠٣َٝى  ٤ٟغ × ـ أ١ؼٚ كوٞم هللاٖٛ  هللا حكلع

ح هللا هيٍٙ ًظزٚ هللا ػ٤ِي  ٣َػخى –٣ٜٞٗي  ٣للظي ًٍ  ُي َٟ

 حٗظ٠ٜ ح٧َٓ حُٜلق ؿلض ٓؼي ك٢ أ١ ٌٓخٕ طـخٛي

 حُٔوٜٞى : ًظذ حُٔويٍ ٝحٗظ٠ٜ ح٧َٓ   ح٧ه٬ٍّكؼض  أؿزض × ٗش حُٔؼٞ ١ِزض ٓؤُض

 حٗظ٠ٜ أَٓ حُظٔـ٤َ  حُٜلقؿلض  ٝحُٔٔخػيس حُؼٕٞ ١ِزض حٓظؼ٘ض

 -أٟٞحء ػ٠ِ حُلي٣غ:
خ  ًٓ ٣ٟٞق حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٓٞهلًخ طَر٣ًٞخ ػ٤ًِٔخ ؿَٟ ر٤ٖ حٍَُٓٞ ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ٝر٤ٖ ػزيهللا رٖ ػزخّ ، ًٝخٕ ؿ٬

ٝحُٔٔؤُش ؛ كؤَٓٙ رؤٕ ٣للع هللا ك٬ ٣ؼ٤ٜٚ كظ٠ ٣للظٚ هللا ٝإٔ كؤكذ إٔ ٣ؼِٔٚ أىد حُظًَٞ ػ٠ِ هللا ، ٣ٝزؼيٙ ػٖ ًٍ حُٔئحٍ  ،

٣ٔؤٍ هللا ك٢ ًَ ًز٤َس ٝٛـ٤َس ، ك٬ ٣ؼ٤ٜٚ كظ٠ ٣للظٚ هللا ، ٝإٔ ٣ٔؤٍ هللا ك٢ ًَ ًز٤َس ٝٛـ٤َس ، ٝإٔ ٣ٌٕٞ حػظٔخىٙ ك٢ ًَ 

 أَٓٙ ػ٠ِ هللا . 

 َف كن ٍري ٝكخكع ػ٤ِٚ ٣للظي هللا ٖٓ ًَ َٗ ٝٓٞء، ٝطـيٙ ٓؼي ك٢ ًَ ٟخثوش ٣لَؽ ػ٘ي ًَ ْٛ ٝػَٔ. حػ ـ ٔ

 اًح حكظـض حُٔٔخػيس كخ١ِزٜخ ٖٓ هللا أ٫ٝ ٤٣َٔ ُي ٖٓ ٣ٔخػيى ٖٓ حُ٘خّ ُو٠خء كخؿظي. ـ ٕ

ؼي ا٫ رٔخ هيٍٙ هللا ُي ٖٓ حُ٘لغ ٝحػِْ إٔ حُ٘خّ ُٞ حؿظٔؼٞح ػ٠ِ إٔ ٣٘لؼٞى ر٢٘ء ُْ ٣ٌظزٚ هللا ُي، كِٖ ٣ٔظط٤ؼٞح ٗلـ ٖ

 ٝحُو٤َ، ُٝٞ حؿظٔؼٞح ػ٠ِ إٔ ٠٣َٝى ر٢٘ء ُْ ٣ٌظزٚ هللا ػ٤ِي كِٖ ٣ٔظط٤ؼٞح إٔ ٠٣َٝى ا٫ رٔخ ًظزٚ هللا ٝهيٍٙ ػ٤ِي. 

ٝحػِْ إٔ ًَ ٓخ ًخٕ ٝٓخ ٣ٌٕٞ ٝٓخ ٤ٌٕٓٞ ٛٞ رويٍ هللا ح١ٌُ ًظزٚ هزَ هِن حُوِن ك٢ حُِٞف حُٔللٞظ، كوي حٗظ٠ٜ ـ ٗ

  أٛزق حُو٠خء ٝحؿذ حُظ٘ل٤ٌ.ح٧َٓ ٝ

 ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ : 

 ( ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ًِْٝٓ٘ض هِق حُ٘ز٢:) ( رؤِٛٚ ٝحُ٘خّ ٝكٖٔ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓطؼز٤َ ؿ٤َٔ ٣ٞك٢ رَكن حُ٘ز٢ ٓلٔي )

 . هِوٚ

 ّػ٠ِ حُ٘خٗجش ٝطؼ٤ِْٜٔ ٓخ ٣٘لؼٜ –٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ  –٣ل٤ي كَٙ حُ٘ز٢  : أِٓٞد ٗيحء ُِظ٘ز٣ٚ٤خ ؿ٬ ْ. 

 حُ٘ز٣ٞش حُز٬ؿش ٖٓ ٌٝٛح أًؼَ ٝحٓظ٤ؼخرٚ أٗي ط٤ًَِٙ ٤ٌُٕٞ حُٔظِو٢ حٗظزخٙ ٣ٔظَػ٢ ربٕ ٓئًي أِٓٞد:ًِٔخص أػِٔي ا٢ٗ 

 :ٌَٗس ُِظؼظ٤ْ ٝؿٔؼخ ُظيٍ ػ٠ِ ًؼَس كٞحثيٛخ. ًِٔخص 

 ى.حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخحُلٞ ػ٠ِ حُظِحّ ح٧َٓ  أِٓٞد أَٓ ؿَٟٚ -طل٤َٜ رؼي اؿٔخٍ هزِٜخ  :حكلع هللا ٣للظي 

  ٝح٩ٍٗخى حُٜ٘ق ح٧َٓ حُظِحّ ػ٠ِ حُلٞ ؿَٟٚ أَٓ أِٓٞدَ:حكلع هللا طـيٙ طـخٛي.   

 طل٤ي حُؼزٞص ٝحُظلون : أىحس ١َٗاًح : ٗظ٤ـش ُٔخ هزِٜخ   طـيٙ طـخٛي 

 أِٓٞد ١َٗ، ٝكٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِلؼَ ٓؤُض ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞ. اًح ٓؤُض كخٓؤٍ هللا : 

 ٝح٩ٍٗخى حُٜ٘ق ح٧َٓ حُظِحّ ػ٠ِ حُلٞ أِٓٞد أَٓ ؿَٟٚ  - حُلخء طل٤ي حَُٔػش  :كخٓؤٍ هللا.  

 أِٓٞد ١َٗ ٝكٌف حُٔلؼٍٞ رٚ ُِلؼَ حٓظؼ٘ض ُِؼّٔٞ ٝحٍُ٘ٔٞاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل: 

 أِٓٞد أَٓ ؿَٟٚ حُٜ٘ق ٝح٩ٍٗخى -حُلخء طل٤ي حَُٔػش   :كخٓظؼٖ رخهلل 

 لض ح٫ٗظزخٙ ُٔخ رؼيٙ: أِٓٞد أَٓ ؿَٟٚ حُظ٤ٟٞق ُٝٝ حػِْ إٔ ح٧ٓش ُٞ حؿظٔؼض   . 

 :ُٞ  .٣ل٤ي حُ٘ي ك٢ حؿظٔخع حُ٘خّ ػ٠ِ ح٠ٍَُ أٝ حُ٘لغ كَف ١َٗ ٣ل٤ي حٓظ٘خع حُـٞحد ٫ٓظ٘خع ح١َُ٘ . 

 أِٓٞد ١َٗ ٝأىحطٚ )ُٞ( ٣ٞك٢ رؼـِ حُزَ٘ ػٖ ٗلغ أ١ اٗٔخٕ ا٫ ربٍحىس هللا كو٢.ُٞ حؿظٔؼض ..... ُْ ٣٘لؼٞى : 

 ١َ ٝأىحطٚ )ُٞ( ٣ٞك٢ رؼـِ حُزَ٘ ػ٠ِ اكيحع ا١ َٗ رؤ١ اٗٔخٕ كظ٠ ُٝٞ حؿظٔؼٞح : أِٓٞد ُٗٞ حؿظٔؼض..... ُْ ٠٣َٝى

 ا٫ ربٍحىس هللا كو٢.

 أِٓٞد هَٜ ٝأىحطٚ حُ٘ل٢ )ُْ( ٝح٫ٓظؼ٘خء )ا٫( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي.ُْ ٣٘لؼٞى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ هللا ُي : 

 ٘ل٢ )ُْ( ٝح٫ٓظؼ٘خء )ا٫( ٣ل٤ي حُظو٤ٜٚ ٝحُظ٤ًٞي.: أِٓٞد هَٜ ٝأىحطٚ حُُْ ٠٣َٝى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ هللا ػ٤ِي 
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  ٓوخرِش ر٤ٖ ؿِٔظ٤ٖ طخٓظ٤ٖ ُظ٤ٟٞق حُٔؼ٠٘ ٝارَحُ حُلٌَس.٠٣َٝى –٣٘لؼٞى : 

  ٓوخرِش طٟٞق حُٔؼ٠٘ ٝطزَُ حُلٌَس.ًظزٚ هللا ػ٤ِي –ًظزٚ هللا ُي : 

 هللا ير٤ ٝحُ٘لغ ح٠ٍَُ إٔ ػ٠ِ حُظؤ٤ًي ؿَٟٚ ر٬ؿ٢ حُٜللؤِٓٞد ٝؿلض ح٧ه٬ّ ٍكؼض . 

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ:
  .وترجمان القرآن حبر األمة -    بم لقب عبد ّللا ابن عباس ؟- س
 ٌدل ؟ أٌن تلقً ابن عباس هذا الدرس ؟ وعبلم -س
 . للتربٌة و التوجٌه كل موقؾ ٌركب خلؾ النبً علً دابته وٌدل علً استؽبلل الرسول عندما كان  -
 بالنصٌحة ؟ ابن عباس ؟ وما نتٌجة العمل السبلم()علٌه الصبلة و الرسول بم نصح- س
  ّللا ٌحفظه وٌرعاه وٌسهل له كل أموره  أن : النتٌجة    طلب المساعدة والعون من ّللا -ّٖللا . حفظ حقوق -ٔ -

 .    نواهٌه( ترك -تنفٌذ أوامره  -تحفظ ّللا عن طرٌق) أداء فرابضه    - كٌؾ تحفظ ّللا ؟ وكٌؾ ٌحفظك ّللا ؟- س
 . ٌقوٌنا على الصعاب( -األمور ٌسهل لنا -وٌحفظنا ّللا )ٌخرجنا من كل ضٌق   -

 المجتمع عاشوا فى سبلم واطمبنان وتحقق االستقرار فى -؟ علٌهم حقوق ّللا الناس ماذا ٌحدث لو حفظ -س
ترجمان القرآن، وله تفسٌر هو ابن عم رسول ّللا )صلى ّللا علٌه وسلم( لقب بحبر األمة و -من هو عبد ّللا بن عباس؟  -س

 عظٌم للقرآن، وروى الكثٌر من أحادٌث النبً محمد صلى ّللا علٌه وسلم.
  ؟ ورعاٌتهم الصؽار لتربٌة بالنسبة الرسول موقؾ ٌدل عبلم -س
 .  والتهذٌب التربٌة فرص كل واستؽبلل ، والتوجٌه الرعاٌة فً للمعلمٌن قدوة وأنه الرسول إنسانٌة علً ٌدل

 حرص فقد بالطفولة االهتمام فً ؼٌره اإلسبلم سبق - ؟ ذلك وضح ، الطفولة بمستقبل االهتمام إلً سباقا اإلسبلم كانس:  
 .  بها ٌعمل أن ٌجب مهمة كلمات سٌعلمه أنه إلً فنبهه سنه صؽر رؼم عباس ابن وتعلٌم توجٌه علً الرسول

  ؟ م ذلكوٌنادى بعزة النفس من أٌن تفه ٌنكر الذل الشرٌؾ الحدٌث : س
 . وإذا استعنت فاستعن باهلل إذا سؤلت فاسؤل ّللا -

 س  : كٌؾ ٌحارب الحدٌث الشرٌؾ الذل وٌدعو إلى عزة النفس وعدم الخوؾ إال من ّللا سبحانه ؟ 
على  ألنه ٌعلمنا أن تقوى ّللا مصدر الخٌر ، وّللا وحده المسبول والمستعان وسإالنا هلل شرؾ لنا ، أما الناس فبل ٌقدرون -

 شًء وأن النافع والضار هو ّللا فبل ٌجب الخوؾ إال منه . 
 س  : فً ضوء فهمك للحدٌث الشرٌؾ بٌن الموقؾ التربوي الذي جرى بٌن الرسول الكرٌم وبٌن ابن عباس . 

جذب انتباهه أرشد الرسول الكرٌم ابن عباس لبعض التوجٌهات التً ٌجب العمل بها حتى ٌفوز برضا ّللا فً الدنٌا واآلخرة ف -
 بالنداء وأكد كبلمه بإن وأداة الشرط حتى ٌفهم ابن عباس وٌدرك إرشادات وتوجٌهات النبً الكرٌم . 

 رعاٌة األطفال والعطؾ علٌهم .  -أهمٌة التعلٌم والتربٌة للصؽار . ب -؟ أ س  : إالم ٌرشد الحدٌث الشرٌؾ 
 مراقبة ّللا فً السر والعبلنٌة .  - مصدر الخٌر . هـ تقوى ّللا -ال راد لقضاء ّللا ، وكل شًء بقدر ّللا . د - 

 س  : لم خص الرسول الكرٌم الؽبلم بالذكر ؟ 
 لٌفٌد حرص الرسول على الناشبة وتعلٌمهم ما ٌنفعهم من أمور فً سن مبكرة . 

 اللجوء وعدم منه ونالع وطلب باهلل االستعانة إلً المإمن ٌدعو حٌث ؟ وضح ، وكرامته عزته للمإمن ٌحفظ الحدٌثس : 
 .  عزٌزاً  كرٌما مجتمعه فً اإلنسان فٌعٌش ، ّللا لعباد
 الحدٌث أسلوب تنوع فقد ، جمٌعاً  للمعلمٌن قدوة الرسول . ذلك وضح ، األطفال تعلٌم فً وجذاب ممتع أسلوب للرسولس: 
 ّللا احفظ)  قول فً بالنتابج األسباب له وربط كلمات بتنكٌر تعالٌم من علٌه سٌلقً لما وشوقه ، بالنداء الؽبلم انتباه جذب بحٌث

 . العقل قٌمة من ٌعلً مما( تجاهك تجده ّللا احفظ – ٌحفظك

  .النفاق والبعد عن ّللا ٌكثر -- هم الناس؟  والضار اعتقد الناس أن النافع*؟ س: ماذا ٌحدث لو
 . تتوقؾ الحٌاة -     ترك الناس العمل اعتمادا علً أن كل شًء مكتوب ؟ *

 طلب المساعدة والعون من ّللا -ّٖللا . حفظ حقوق -ٔ؟ س: ما الذي ٌؤمرنا به الحدٌث الشرٌؾ
 ؟ س: ما المستفاد من قوله صلى ّللا علٌه وسلم )ٌا ؼبلم (

 .صلى ّللا علٌه وسلم   على الناشبة وتعلٌمهم ما ٌنفعهم  –ٌفٌد حرص النبً  أسلوب نداء للتنبٌه
  تجده تجاهك (؟س: ما معنى قوله )احفظ ّللا

 أي احفظ حقوق ّللا علٌك ٌكن ّللا لك حافظا وراعٌا تجده معك أٌنما كنت .
 نكرة للتعظٌم وجمعا لتدل على كثرة فوابدها.  -؟ س: لماذا جاءت لفظة )كلمات ( نكرة فً الحدٌث ؟ وما المقصود بها

 كلمات تطلق على المفرد والجملة .والمقصود أن النبً سٌعلمه أمورا مهمة ٌجب أن ٌعمل بها فً حٌاته و
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 بحٌث الحدٌث أسلوب تنوع فقد ، جمٌعاً  للمعلمٌن قدوة الرسول : ٌوضح الحدٌث الشرٌؾ موقفا تربوٌا عملٌا . وضح ذلك ؟س
 ّللا احفظ)  قول فً بالنتابج األسباب له وربط كلمات بتنكٌر تعالٌم من علٌه سٌلقً لما وشوقه ، بالنداء الؽبلم انتباه جذب

 . العقل قٌمة من ٌعلً مما( تجاهك تجده ّللا احفظ – ٌحفظك

 -:   ٖٓ ٝحهغ ح٫ٓظلخٗخص ٓ٘خه٘ش حرٖ ػخْٛ
٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي ، اًح ٓؤُض كخٓؤٍ ٣وٍٞ ٍٍٓٞ هللا ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ 

 هللا ٝاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل

 ـ ؿٔغ ) ؿ٬ّ () ؿِٔخٕ ـ ؿ٬ٓخص ـ أؿ٬ّ (ٔ   ٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :( طو٤َ ح أ

 ـ َٓحىف ) ٓؤُض ( ) أؿزض ـ ١ِزض ـ حٓظلَٔص ( ٖـ ٠ٓخى ) طـخٛي ( ) ٓؼي ـ ؿٜظي ـ ٟيى (       ٕ 

 د ـ رْ أَٓ حٍَُٓٞ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ػزيهللا رٖ ػزخّ ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ؟ 

 ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حٍَُٓٞ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ) حكلع هللا ٣للظي ( ؟  ؿـ ـ

ظَِذ ٌَُ اٗٔخٕ ٓويٍٝٙ ك٢ حُل٤خس ٝ حٗظ٠ٜ ح٧َٓ ًُ  ى ـ ُٞ حؿظٔؼض ح٧ٓش ُظ٘لغ أٝ ط٠َ أكيح كِٖ طٔظط٤غ ا٫ إٔ ٣٘خء هللا طؼخ٠ُ ، كوي 

 ـ حًظذ ٖٓ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق ٓخ ٣ٞحكن ٌٛح حُٔؼ٠٘ . 

ٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘ز٢ )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( ٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا ػٖ حر

 ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي ، اًح ٓؤُض كخٓؤٍ هللا ٝاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل  

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٠ٓخى ) ٣للظي ( ) ٣ٌَٛي ـ ٣لخٍري ـ ٤٠٣ؼي ( ٖٛي ( ) أٓخٓي ـ ٓؼي ـ هزِي ( ـ َٓحىف ) طـخٔ 

 )د( ك٢ حُلي٣غ ٜٗخثق ًحص ه٤ٔش ا٣ٔخ٤ٗش . ٟٝق ًُي ؟ 

 )ؿـ( ر٤ٖ ٓخ طَحٙ ٖٓ ؿٔخٍ ك٢ هُٞٚ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ) ٣خ ؿ٬ّ ـ حكلع هللا ( .

ح ، كخهلل ٛٞ حُ٘ ًَّ  خكغ ٝح٠ُخٍ . ـ حًظذ ٖٓ حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق ٓخ ٣ٞحكن ٌٛح حُٔؼ٠٘ .)ى( حُٔوِٞم ٫ ٣ِٔي ٗلًؼخ ٫ٝ ٟ

ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘ز٢ )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( ٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا 

  ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي ، اًح ٓؤُض كخٓؤٍ هللا ٝاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل 

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ؿ٬ثْ( -ؿِّٞ -ؿِٔخٕ -ـ ؿٔغ )ؿ٬ّ( ) أؿ٬ّٕأٓخٓي(                     -ٓؼي -كٞهي -ـ ٓؼ٠٘ )طـخٛي()هِلئ

 ـ حًًَ ػ٬ػخ ٖٓ ٍٛٞ كلع هللا ُِؼزي إ ٛٞ كلع أٝحَٓٙ ٝ ٗٞح٤ٛٚ .ٔ)د( 

 ٢ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ؟ ـ ٓخ ِٛش هَحرش حرٖ ػزخّ رخُ٘زٕ

 )ؿـ( ٟٝق حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ )ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص (      )ى( حًظذ ٗٚ حُلي٣غ ًخ٬ٓ . 

ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘ز٢ )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( ٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا 

 ض كخٓؤٍ هللا ٝاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل  ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي ، اًح ٓؤُ

 ـ حَُٔحى رــ)ًِٔخص( ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ) ط٤ٌِلخص ـ ٜٗخثق ـ طل٣ٌَحص (ٔ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢  أ

 ) طـخٛي ( ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ) ٗلٞى  أٓخٓي ـ ٓؼي (ـ حُٔوٜٞى رــ ٕ   

 ز٢ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ٫رٖ ػزخّ ؟ ٝٓخ أػَ حُؼَٔ رٜخ ؟)د( ٓخ حُؼظخص حُظ٢ ٝؿٜٜخ حُ٘

 ـ أِٓٞد ح٧َٓ ) حكلع هللا ( ٕـ أِٓٞد حُ٘يحء ) ٣خ ؿ٬ّ (   ٔ)ؿـ( ٓخ حُـَٝ ٖٓ : 

 )ى(حًظذ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ا٠ُ هٍٞ حُ٘ز٢ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ) ٝؿلض حُٜلق ( 

ز٢ )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( ٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘

 ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي ، اًح ٓؤُض كخٓؤٍ هللا ٝاًح حٓظؼ٘ض كخٓظؼٖ رخهلل  

        ـ ؿٔغ ) ؿ٬ّ () ؿِٔخٕ ـ ؿ٬ٓخٕ ـ أؿ٬ّ (ٔ  ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ
 ـ حُلي٣غ ٣ؼِٔ٘خ أىد  ) ح٫ٓظجٌحٕ ـ حُط٣َن ـ حُظًَٞ ( ٖٓؼ٠٘ ) ٓؤُض ( ك٢ حُلي٣غ  ) حٓظلَٔص ـ ١ِزض حُٔؼٞٗش ـ حٓظـزض (  ـٕ 

 د ـ ٤ًق طللع هللا طؼخ٠ُ ؟ ٝٓخ ٗظ٤ـش ًُي ًٔخ ر٤ٖ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ حُلي٣غ ؟ 

 .  ؿـ ـ ) ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص ( ط٤ًٞي ر٤ٖ أػَٙ ػ٠ِ حُٔظِو٢

 ى ـ ُٖ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣٘لؼي أٝ ٠٣َى ا٫ رؤَٓ هللا . ـ حًظذ ٓٔخ طللع ٖٓ حُلي٣غ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ . 

ٝ حػِْ إٔ ح٧ٓش ُٞ حؿظٔؼض ػ٢ِ إٔ ٣٘لؼٞى ر٢٘ء ُْ ٣٘لؼٞى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ هللا ُي ، ٝإ حؿظٔؼٞح ػ٢ِ إٔ ٠٣َٝى " ... 

 "  ، ٍكؼض ح٧ه٬ّ ٝ ؿلض حُٜلقر٢٘ء ُْ ٠٣َٝى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ هللا ػ٤ِي 

 ـ ٠ٓخى ) حؿظٔؼض ( ) حهظِض ـ حهظِلض ـ حهظٜٔض (ٔ  ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٟٝغ حُلؼَ " طَحكؼض " ري٫ ٖٓ " ٍكؼض " ) أٗٔذ ُِٔؼ٠٘ ـ ٠٣ؼلٚ ـ ٓٔخٝ ُٚ ( ٕ 

 ـ حًًَ حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ ) ٝحػِْ (ٕكخثيطٚ.                ـ حٓظوَؽ ط٠خىح ، ٝحًًَٔ) د ( أؿذ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد :

 ) ؿـ ( ٤ًق طللع هللا ك٢ ك٤خطي ك٢ ٟٞء كٜٔي ُِلي٣غ ح٣َُ٘ق ؟ 
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 ) ى ( ٤ٓيٗخ ٗٞف ٣يػٞ ٖٓ آٖٓ ٓؼٚ إٔ ٣ًَزٞح حُٔل٤٘ش ٣ٝ٘خى١ حر٘ٚ كظ٠ ٫ ٣ِٜي .  ـ حًظذ ٓٔخ طللع ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ . 

ٜٔخ هخٍ : ً٘ض هِق حُ٘ز٢ )٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ( ٣ٞٓخً كوخٍ: ٣خ ؿ٬ّ ا٢ٗ أػِٔي ًِٔخص حكلع هللا ػٖ حرٖ ػزخّ ٢ٍٟ هللا ػ٘

 ..............  ٣للظي ، حكلع هللا طـيٙ طـخٛي

 ) أ ( ٛخص : ؿٔغ ) ؿ٬ّ ( ٝ ٠ٓخى ) هِق ( ٝٓؼ٠٘ ) طـخٛي ( .

 رٖ ػزخّ ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق) د ( حًًَ حُٜ٘خثق حُظ٢ ٝؿٜٜخ حٍَُٓٞ ـ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ـ ٫

 ) ؿـ ( ر٤ٖ ٓخ طَحٙ ٖٓ ؿٔخٍ ك٢ هُٞٚ  : ) ٣خ ؿ٬ّ ـ حكلع هللا ٣للظي ( .

 ـ حًظذ ٖٓ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ ٌٛح حُٔؼ٠٘ .   ) ى ( حُ٘لغ ٝ ح٠ٍَُ ر٤ي هللا ـ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ـ ٝكيٙ . 

 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ
 ٠٣َٝىُي ، ٝإ حؿظٔؼٞح ػ٢ِ إٔ هللا ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ ٣٘لؼٞى ػ٢ِ إٔ ٣٘لؼٞى ر٢٘ء ُْ ُٞ حؿظٔؼض  ح٧ٓشٝ حػِْ إٔ " ... 

 "  ر٢٘ء ُْ ٠٣َٝى ا٫ ر٢٘ء هي ًظزٚ هللا ػ٤ِي ، ٍكؼض ح٧ه٬ّ ٝ ؿلض حُٜلق

 
 خصًِٔـ أػِٔـي اٗـ٢ ؿـ٬ّ ٣ـخ: كوـخٍ ٣ٞٓـخً ( ٝٓـِْ ػ٤ِـٚ هللا ٠ِٛ) حُ٘ز٢ هِق ً٘ض:  هخٍ ػٜ٘ٔخ هللا ٢ٍٟػٖ حرٖ ػزخّ 

 حؿظٔؼـض ُـٞ ح٧ٓش إٔ حػِْ ٝ  رخهلل كخٓظؼٖ حٓظؼ٘ض ٝاًح هللا كخٓؤٍ ٓؤُض اًح ، طـخٛي طـيٙ هللا حكلع ، ٣للظي هللا حكلع

 ا٫ ٠٣ــَٝى ُـْ ر٘ــ٢ء ٠٣ـَٝى إٔ ػِــ٢ حؿظٔؼـٞح ٝإ ، ُــي هللا ًظزـٚ هــي ر٘ـ٢ء ا٫ ٣٘لؼــٞى ُـْ ر٘ــ٢ء ٣٘لؼـٞى إٔ ػِـ٢

 .حُٜلق لضؿ ٝ ح٧ه٬ّ ٍكؼض ، ػ٤ِي هللا ًظزٚ هي ر٢٘ء
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 احفظ كلواث أعلوك إًً غالم ٌا: فقال ٌْها  ( ّسلن علٍَ هللا صلى) ًالٌب خلف كٌج:  قال عٌِوا هللا زضًعي ابي عباس 

َ  باهلل فاسخعي اسخعٌج ّإذا هللا فاسأل سألج إذا ، حجاُك حجدٍ هللا احفظ ، ٌحفظك هللا

َ

َ

 
خلؾ رسول ّللا ٌوما فقال : ٌا ؼبلم إنً أعلمك كلمات احفظ ّللا  قال : كنت –رضً ّللا عنهما  –" عن ابن عباس 

 ٌحفظك : احفظ ّللا تجده تجاهك ....... "  

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً :   (أ)

 ٌتذكرك (  -ٌهلكك  –) ٌكرهك                  :ٌحفظك " :" مضاد( ٔ)
 معك (   –خلفك  –) فوقك    ( المراد من كلمة " تجاهك " :    ٕ)
 أؼبلم (  –ؼبلبم  –) ؼلمان                    : " ؼبلم " : جمع( ٖ)
 ٌتضمن الحدٌث الشرٌؾ موقفا تربوٌا عملٌا من معلم البشرٌة . وضح ذلك .  (ب)
 قول النبً الكرٌم " ٌا ؼبلم " ؟  فً الجمال ما( ج)
    عنى اآلتً                     " الضار والنافع هو ّللا " .  ( اكتب مما حفظت من الحدٌث ما ٌدل على المد)
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هجرٌة ، نشؤ فً بنً األهتم الذٌن  ٙٓٔعام  حور فً فارسقرٌة هو عبد ّللا بن المقّفع، ولد فً  التعرٌؾ بالكاتب :
،  ة مّد ٌده إلى أموال الدولة، لقِّب أبوه بالمقّفع لتشّنج أصابع ٌدٌه على اثر تنكٌل الحجاج به بتهمعرفوا بفصاحتهم 

رافق األزمات السٌاسٌة فً زمن الدولتٌن ،  درس الفارسٌة وتعلّم العربٌة فً كتب األدباء واشترك فً سوق المربد
ُسبل ابن المقّفع "من أّدبك"؟ فقال: "نفسً. إذا رأٌت من ؼٌري حسنا هجرٌة . ٕٗٔ، توفً عام  األموٌة والعباسٌة

تهآتٌه، وإن رأٌت قبٌح ٌْ  مإلفاته : كلٌلة ودمنة ، األدب الكبٌر ، األدب الصؽٌر ، رسالة الصحابة " ا أَب
 ح٤ُٜخى ٝ حُـَحد -ٔ

ُػٔٞح أٗٚ ًخٕ ربكيٟ ٓيٕ كخٍّ ٌٓخٕ ًؼ٤َ ح٤ُٜي ٣ظَىى ػ٤ِٚ ح٤ُٜخىٕٝ، ًٝخٕ ك٢ ًُي حٌُٔخٕ ٗـَس ًؼ٤َس  

َ ر٤ٜخ ُٜ ى هز٤ــــق حُٔ٘ظَ، ػ٠ِ ًظـلٚ ٗزٌش ٝك٢ ٣يٙ ػٜخ ح٧ؿٜخٕ ك٤ٜخ ػٖ ؿَحد، كز٤٘ٔخ ًخٕ حُـَحد ك٢ ػ٘ٚ اً رَ

ََ ا٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ آخ ُوظ٠ِ أٝ ُوظَ ؿ١َ٤ ، كؼ٠ِ إٔ أٍحهزٚ  ٓوز٬ً ٗلٞ حُ٘ـَس كوخف حُـَحد ٝهخٍ: ُوي ؿخء ٌٛح حَُؿ

 .  كظ٠ أٗظَ ٓخًح ٣ٜ٘غ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

  ؽ : ؿَرخٕ ، أؿَرش ، ؿَد  ؿَحد   كٌٞح:  حَُٔحى ُػٔٞح

  ا٤ُٚ ٣ٌٛذ  ٣ظَىى  ( كخ٤ُخ ا٣َحٕ)حُلَّ ر٬ى كخٍّ 

َ  ر٤ض حُطخثَ )ؽ( أػ٘خٕ ٝ ػٕ٘ٞ   ػٖ ُٜ   ػ٠ٔ x ٍأٟ  رَ

زٌَخصؽ :    ٗزٌش زخى ٝ َٗ زَي ٝ ِٗ ًٓ   ٓوز٬ً  َٗ ح x خهخى ًَ   ٓير

  ؿٜش )ؽ( أٗلخء  ٗلٞ  أ٫كظٚ   أٍحهزٚ

 حٛط٤خى حُلٔخٓش ٝٗـخطٜخ -ٕ
َٖ ه٣َزخً ٜٓ٘خ ٜٗذ ح٤ُٜخى ٗزٌظٚ ٝٗؼَ ػ٤ِٜخ حَُلذ ًٝ  هش ــــكِْ ٣ِزغ ا٫ ه٬٤ًِ كظ٠ َٓص رٚ كٔخٓ، ٔ َّٞ ش ٣ُوخٍ ُٜخ حُٔط

رٜٖ  ؤٌٓٔضط٘ٚ كـوـحَُلذ ٣ِظ ػ٠ِكٞهؼٖ ُ٘زٌش ًٝخٗض ٤ٓيس حُلٔخّ ٝٓؼٜخ كٔخّ ًؼ٤َ كؼ٤ٔض ٢ٛ ٝٛخكزخطٜخ ػٖ ح

طِظْٔ حُو٬ٙ ُ٘لٜٔخ، هخُض حُلٔخٓش ٜخ ٝثِخزَ ك٢ كَ  طظِــــِؾ ٝأهزَ ح٤ُٜخى كَكخً ٍَٓٔٝحً، كـؼِض ًَ كٔخٓش  . حُ٘زٌش

طٜخ، ٌُٖٝ ٗظؼخٕٝ ؿ٤ٔؼخً خْ اكيحًٖ أْٛ ا٤ُٜخ ٖٓ ٗلْ ٛخكزــــــٌٖ ٗلــ٫ٝ طلخُٝش خًُٖ ك٢ حُٔـــٞهش: ٫ طوـــحُٔط

 .ٝٗط٤َ ًطخثَ ٝحكي ك٤٘ـٞ رؼ٠ُ٘خ رزؼٞ، كـٔؼٖ أٗلٜٖٔ ٝٝػزٖ ٝػزش ٝحكيس كوِؼٖ حُ٘زٌش ٝػِٕٞ رٜخ ك٢ حُـٞ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

  ؿٔغ x، ُٝع   ٠ٍٓ  ػ٤ِٜخ ٗؼَ  أهخٜٓخ حُ٘زٌش  ٜٗذ

  َٖ   ٣ظؤهَ ـ ٣٘ظظَ   ٣ِزغ  ظـَٜ x حهظـل٠ ًٔ

هش  َّٞ   أرَٜص ) ع ـ ّ ـ ١ (  X  ػ٤ٔض  رخُؼ٘ن ٣ل٢٤ ٓخ: ،ٝحُطٞم حُطٞم ٛخكزش حُٔط

ْ٘ٚ  ٣ِظـوـط٘ٚ ػ٤ِٚ  ٓوطٖ   حَُلذ ػ٠ِ ٝهؼٖ   ٣ؤًَِ

  كزخُش)ّ( أكزُٞش ،  حُ٘زٌش ٠ٛٝ ح٤ُٜٔيس  َكزَخثِٜخ طٌٖٔ   xـ ط٠طَد طَطزي  طظِــــِؾ

 ح٬ُٜى  x حُ٘ـخس  حُو٬ٙ  ططِذ  طِظْٔ 

ّٖ  ٫  طوـــخ٫ًُٖ ًْ ّٕ  x حُظؼخٕٝ طظَ َٝ   ٣ظوِٚ   ٣٘ـٞ  طؼخ

َٕ   ٝػزٖ  ِْ َٕ  هِؼٖ  هـلـ َْ ١ ،  َٖ   حٍطلْؼ

َٖ   ػِٕٞ َّٔٔخء ر٤ٖ حُل٠ََخءُ    حُـٞ  حٍطـلؼـْ   ِؿٞحء،  أؿٞحء)ؽ(  ٝح٧ٍَٝ حُ

 حُلؤٍ ٣وِٚ حُلٔخثْ ٖٓ حُ٘زٌش -ٖ

. هخُض حُلٔخٓش حُٔطٞهش : ك٢ حُٔي٣٘ش كؤٍ ٛي٣ن ٢ُ ، كِٞ ًٛز٘خ ا٤ُٚ هطغ  ٜٖ ٝأٗظَ ٓخ ٣ٌٕٞ ٜٖٓ٘كوخٍ حُـَحد: ٧طزؼَ 

  ؟ ضأٗ ٖٓ:  ُٜخ كوخٍ،  ػ٘خ ٌٛٙ حُ٘زٌش ، كٌٛزض حُلٔخثْ ا٤ُٚ ًٝخٕ ٓوظزجخ ، ك٘خىطٚ حُلٔخٓش حُٔطـٞهش رخٓٔـــــٚ 

 لحمامة المطوقةا:  الثانً الدرس 
 ) بتصرؾ ( للكاتب : عبدّللا بن المقفع                    

    

ََََََثالثةالوحدةَال   :َكنَجمٌالا
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هخُض : أٗخ ه٤ِِظي حُٔطٞهش . كؤهزَ ا٤ُٜخ حُلؤٍ ٣ٔؼ٠ كوخٍ : ٓخ أٝهؼي ك٢ ٛــٌٙ ح١ٍُٞش ؟ كوخُض ُٚ : أَٓػ٘خ ا٠ُ حُلذ 

حُلٔخٓش  خ٢ ك٤ٜظوَٝ حُؼوي حُكؤهٌ حُلؤٍ ٣. ُْٝ َٗ حُ٘زٌش ، ٌٝٛح ٛٞ ح١ٌُ أٝهؼ٘خ ك٢ ٌٛٙ ح١ٍُٞش ، ٌٝٛح هيٍٗخ 

ًُي َٓحٍحً ٝٛٞ ٫ ػ٤ِٚ أػخىص ٝهزَ ػ٠ِ ػوي١. أوطغ ػوي ٓخثَ حُلٔخّ، ٝرؼي ًُي كوخُض ُٚ حُٔطٞهش: حريأ ر، حُٔطٞهش 

ػ٢َِّ ًؤٗي ٤ُْ ُي ك٢ ٗلٔي كخؿش ٫ٝ ُي ػ٤ِٜخ حُوٍٞ ؼَص ػ٤ِٚ حُوٍٞ هخٍ ُٜخ: ُوي ًٍَص ـــــ، كِٔخ أ٤ًٜخلض اُـ٣ِظ

٢، ٝػَكُض ــطغ ٓخ روــَٔ ٝطٌَٔ ػٖ هــوي١ إٔ طــــطغ ػــٗلوش ٫ٝ طَػ٤ٖ ُٜخ كوخً. هخُض: ا٢ٗ أهخف إ أٗض ريأص رو

َ٘ كز٤ٔش إٔ أرو٠  ـٝإ أىًٍي حُلظٍٞـ ٕ ريأص رٜٖ هز٢ِ ًٝ٘ض أٗخ ح٧ه٤َس ُْ طَٝ ا يٗأ ٌٛح ٓٔخ  لؤٍ . هخٍ حُزٌش ك٢ حُ

 خً ٜٝكٔخٜٓخ ٓؼ  ك٢ هَٝ حُ٘زٌش كظ٠ كَؽ ٜٓ٘خ. كخٗطِوض حُٔطٞهش  أهٌ حُلؤ٣ِ٣ٍي حَُؿزش ك٤ي ٝحُٔٞىس ُي، ػْ 

 حُِـ١ٞحُٔؼـْ 

َٖ  أ٤َٓ أطزَؼٜٖ ُٛ ٕ  )ؽ(   كؤٍ ) ص ـ د ـ ع (  ٍٝحَء ح ََ ٕ   ، كِْج س   ، ك٤َح ََ   كِجَ

  ظخَٛح ) م ـ د ـ أ (  xٓوظل٤خ   ٓوظزجخ  ّ : كٔخّ ، كٔخٓش  حُلٔخثْ 

 ) ّ ـ ع ـ ١ (  ٣ـي ٝر٢٘٘   ٣ٔؼ٠  ه٬ثَ ، ه٬٤ِص ( ؽ)  ٛي٣وظي  ه٤ِِظي

  أٍٝح١ ، ١ٍٝخص)ؽ(  حُؼ٤َٔ حُ٘خم ح٧َٓ  ١ٍشحُٞ ) ٝ ـ م ـ ع (  أٓوطي   أٝهؼي

ُْ  هيٍٗخ  ٌْ   ٣وطغ ٣وَٝ   ػ٤ِ٘خ هللا ُك

 ) ّ ـ ١ ـ ٍ ( ٓٞحثَ)ؽ(  رخه٢  ٓخثَ  حُؼويس)ّ(  ح٠ُ٘ء ٣ٔٔي ٓخ  حُؼوي

  َٓس رؼي َٓس   َٓحٍح ) ع ـ ٝ ـ ى ( ًٍَص  أػخىص 

  ٍكٔش   ٗلوش ٣ٜظْ   ٣ِظـلض

  طٔؤّ  طــَٔ ١ ( ) ٍ ـ ع ـ  طـٜظـٔـ٤ٖ طَػ٤ٖ 

َّ  ، ري ٍِٗ ، ري ُلن ، أٛخري أىًٍي  حُظؼذ حُلظٍٞ  ري ك

 يػ٘ حَُؿزش  xٝحُلَٙ ػ٤ِي حُلذ ك٤ي حَُؿزش ٤ِ١وش x كزخثْ)ؽ(  ٓلزٞٓش كز٤ٔش

 ، كِوض  حٗيكؼض حٗطِوض ) ٝ ـ ى ـ ى ( حُٔلزش ُي حُٔٞىس

 -أٓجِش ٓـخد ػٜ٘خ:
 ما الدروس المستفادة من هذه القصة ؟  :س
 التعاون سبٌل النجاة  -ٖالتفكٌر بهدوء حٌن نقع فى مشكلة .  -ٕالحرص والحذر  -ٔ
 فً مكان كثٌر الطٌر فى مدٌنة من مدن فارس  - أٌن حدثت هذه القصة ؟ :س
 من أشخاص هذه القصة ؟ ومن أعجبك منهم ؟  :س

 .ذكابها وإٌثارها وحبها لصاحباتهاالحمام  أعجبتنى الحمامة المطوقة ل -ٗالفؤر  -ٖالؽراب -ٕالحمامة المطوقة 
 فً شجرة كثٌرة األؼصان .  -؟  أٌن كان ٌقع عش الؽراب -س 
إذا بدأ بها  ألنه -أن ٌخلصهن من الشبكة و أن ٌبدأ بقطع عقد بقٌة الحمابم  - ماذا طلبت المطوقة من الفؤر ؟ ولماذا ؟ -س

 . رضى بؤن تظل الحمامة حبٌسة فى الشبكةفسوؾ ٌمل وٌكسل عن قطع عقد الحمام وإن بدأ بالحمام فلن ٌ
 ما الدلٌل على ثقافة الكاتب الدٌنٌة. -س 
 تؤثر بالقرآن الكرٌم ) و جاء من أقصى المدٌنة رجل ٌسعى ( فً قوله ) فؤقبل إلٌها الفؤر ٌسعى (.  - 

 بماذا وصؾ الؽراب الصٌاد ؟ و مما خاؾ الؽراب ؟ و ماذا قرر ؟   -س 
 أن ٌراقب الصٌاد .   –ٌكون الصٌاد جاء لقتله أو قتل ؼٌره من الطٌور أن  –قبٌح المنظر  -

 ألن شبكته أمسكت بالكثٌر من الحمام .  - ؟ لماذا أقبل الصٌاد على شبكته مسروراً  -س 
 ماذا طلبت المطوقة من بقٌة الحمابم ؟  -س 
 ن كطابر واحدأال تحاول كل منهن الخبلص لنفسها و أال ٌتخاذلن فً المحاولة و أن ٌطر -

 اإلسراع اللتقاط الحب و عدم رإٌة الشبكة و قدر ّللا لهن . - بماذا بررت الحمامة وقوعهن فً الشبكة ؟  -س 
 للبحث عن الفؤر صدٌقها لٌقطع عنهن عقد الشبكة. -س: لماذا ذهبت المطوقة و صاحباتها إلى المدٌنة ؟

 -: ٖٓ ٝحهغ ح٫ٓظلخٗخص حرٖ ػخْٛٓ٘خه٘ش 
هزَ ػ٠ِ ػوي١. أكوخُض ُٚ حُٔطٞهش: حريأ روطغ ػوي ٓخثَ حُلٔخّ، ٝرؼي ًُي ، حُٔطٞهش حُلٔخٓش  خ٢ ك٤ٜظوَٝ حُؼوي ح٣ُكؤهٌ حُلؤٍ 

.................... ٤ٜخلض اُـًُي َٓحٍحً ٝٛٞ ٫ ٣ِظػ٤ِٚ أػخىص ٝ  

 أ - تخٌر الصواب لما ٌؤتً مما بٌن القوسٌن : ٔ ـ جمع " الفؤر "  :)  الفابرات  ـ الفبران   ـ الفبور  ( . 
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( . اكتمال ـ توقؾ ـوصل "  :  )   قطع"   مضاد ـ ٕ     
بم نصحت الحمامة األر كما فهمت من العبارة  – ب  
فرق فً المعنى بٌن الكلمات التً تحتها خط فٌما ٌلً : - جـ  

 ٔ- عقد الربٌس اتفاقٌات اقتصادٌة مع الٌابان .
 ٕ- عقد الفبلح الحبل عقدا كثٌرة .                ٖ- عقدت الدهشة لسان الفتى .

 ، مختببا وكان إلٌه الحمابم فذهبت ، الشبكة هذه عنا قطع إلٌه ذهبنا فلو ، لً صدٌق فؤر المدٌنة فً:  المطوقة الحمامة قالت
 ٌسعى الفؤر إلٌها فؤقبل.  المطوقة خلٌلتك أنا:  قالت ؟ أنت من:  لها فقال ،  باسمـه المطـوقة الحمامة فنادته

 أ ـ تخٌر الصواب لما ٌؤتً مما بٌن القوسٌن : ٔـ مضاد ) خلٌلتك ( ) صدٌقتك ـ زمٌلتك ـ عدوتك ( 
ـ مرادؾ ) قطع ( ) رفض ـ ترك ـ قرض ( ٖـ مفرد ) الحمابم ( ) حمامة ـ حمٌم ـ محموم (   ٕ  

 ب ـ إلى أٌن ذهبت الحمامة المطوقة بسرب الحمام ؟ 
طوقة من الفؤر ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟  جـ ـ ماذا طلبت الحمامة الم  

ائلها فً  تتلجـــلج حمامة كل فجعلت  ب   وال المحاولة فً تخـــاذلن ال: المطـــوقة الحمامة قالت لنفسها، الخالص وتلتمس ح 
 جمعنف ببعض، بعُضنا فٌنجو واحد كطائر ونطٌر جمٌعاً  نتعاون ولكن صاحباتها، نفس من إلٌها أهم إحداكن نفــــــس تــكن

  .الجو فً بها وعلون الشبكة فقلعن واحدة وثبة ووثبن أنفسهن

 أ ـ هات معنى ) تتلجلج ( ومضاد ) الخبلص ( 
 ب ـ رسمت المطوقة خطة النجاة . وضحها . 

) ال تخاذلن ( وبم ٌوحً قوله ) تتلجلج ( ؟ جـ ـ ما الجمال فً قوله   
 ........... ج فى حبائلها وتلتمس الخالص لنفسها وقالت المطوقةوأقبل الصٌاد فرحاً مسروراً فجعلت كل حمامة تتلجل

مضاد  -ٕ       أهمل  [  –جاء   –معنى " أقبل "       ] أعلن   -ٔ  - تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما ٌؤتً :  -أ
 اسم تفضٌل [  – اسم مفعول –كلمة " المطوقة "] اسم فاعل  -ٖحزٌنا [  -منشٌا  –" فرحا " ] سعٌدا  

      لم أقبل الصٌاد فرحاً مسروراً ؟  -ب 

 فى الفقرة سلوك سٌئ ٌجب أن نتخلص منه ....... فما هو ؟ - ـؿ

ائلها فً  تتلجـــلج حمامة كل فجعلت مسروراً، فرحاً  الصٌاد أقبل ب   ال:  المطـــوقة الحمامة قالت لنفسها، الخالص وتلتمس ح 
 ...........  صاحباتها نفس من إلٌها أهم إحداكن نفــــــس تــكن وال المحاولة فً تخـــاذلن

 ـ المراد بـ ) تتلجلج ( ) تطلب ـ تتحرك ـ تصبح (ٔ : القوسٌن بٌن مما ٌؤتً لما الصواب تخٌر أ ـ

  ( ـ كان سلوك الغراب فً هذه القصة ) متهورا ـ متآمرا ـ متخاذالٖـ مفرد ) حبائل ( ) حبالة ـ حابل ـ حبل (  ٕ

 ب ـ وقع الحمام فً مشكلة وحاول الخالص منها ولكنه فشل . ما السبب ؟ وكٌف نجحت المطوقة فً التغلب علٌها ؟

 ـ الصدٌق الوفً من تلقاه وقت الشدة . دلل على ذلك من خالل فهمك للموضوع . ٔجـ ـ 

 ـ بم استحقت المطوقة أن تكون سٌدة الحمام ؟ ٕ

ائلها فً  تتلجـــلج حمامة كل جعلتف مسروراً، فرحاً  الصٌاد أقبل ب   ال:  المطـــوقة الحمامة قالت لنفسها، الخالص وتلتمس ح 
 ...........  صاحباتها نفس من إلٌها أهم إحداكن نفــــــس تــكن وال المحاولة فً تخـــاذلن

 أ ـ ما مرادف ) الخالص ( ؟ وما جمع ) الصٌاد ( ؟ وما مضاد ) مسرورا ( ؟ 

 ا أقبل الصٌاد مسرورا ؟ وماذا طلبت المطوقة من باقً الحمام ؟ ب ـ لماذ

 ( حًٓخّ حُوطؤ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ :X)ٝػ٬ٓش حُٜٞحد أٓخّ( ✓ٟغ ػ٬ٓش)ؿـ ـ  

 ـ ذهبت المطوقة إلى الفؤر ألن مهنته قرض الشبك .                                    )      ( ٔ

 إٌثارهم على نفسه .                     )      ( ـ من أهم سمات القائد حرصه على من معه وٕ

ائلها فً  تتلجـــلج حمامة كل فجعلت مسروراً، فرحاً  الصٌاد أقبل ب   ال:  المطـــوقة الحمامة قالت لنفسها، الخالص وتلتمس ح 
 مٌعا  ، ولكن نتعاون ج صاحباتها نفس من إلٌها أهم إحداكن نفــــــس تــكن وال المحاولة فً تخـــاذلن

 ـ مفرد ) صاحباتها ( .........ٖـ جمع ) محاولة ( ............. ٕـ المراد بـ تتلجلج ( ............ ٔأ ـ أكمل ما ٌؤتً : 

 ب ـ من مإلف هذه القصة ؟ وما الدرس المستفاد منها ؟ 

  القوسٌن بٌن مما ٌؤتً لما الصواب تخٌرجـ ـ 

 فارس (  مدن إحدىالشام ـ  مدن إحدى ـ حدثت هذه القصة فً ) إحدى مدن مصر ـٔ

 ـ هذه القصة تدل على أن الحمامة المطوقة ) غبٌة ـ مغرورة ـ محبة ألصحابها ( ٕ

 على أقبل ذلك وبعد الحمام، سائر عقد بقطع ابدأ: المطوقة له فقالت ، المطوقة الحمامة فٌها التً العقد ٌقرض الفؤر فؤخذ 
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   إلٌها ٌلتـفت ال وهو مراراً  ذلك علٌه وأعادت. عقدي

 ـ مرادف ) أخذ ( ) تناول ـ بدأ ـ حاول ( ٔ:  القوسٌن بٌن مما ٌؤتً لما الصواب تخٌرأ ـ 

 ـ مضاد ) مرارا ( ) قلٌال ـ صامتا ـ ضعٌفا ( ٖـ مفرد ) العقد ( ) العقدة ـ المعقود ـ العاقد ( ٕ

 ب ـ ماذا طلبت الحمامة المطوقة من الفؤر ؟

 ث هذه القصة الخٌالٌة ؟ أٌن دارت أحداجـ ـ 

 د ـ القٌادة تضحٌة وفداء . ناقش ذلك من خالل فهمك للقصة . 

قة لها ٌُقال حمامــــة به مرت حتى قلٌبلً  إال ٌلبث فلم ، منها قرٌباً  وكمنَ  الَحب علٌها ونثر شبكته الصٌاد نصب  وكانت المطوَّ
 كثٌر حمام ومعها الحمام سٌدة

 ( واحدة واحدة جمعه ـ متفرًقا به رمى ـ بنظام وضعه( )  الحب نثر)  معنىـ ٔ:  القوسٌن بٌن مما ٌؤتً لما الصواب تخٌرأ ـ 

اك ـ شبابٌك ـ أشباك ( ٕ ا ـ صدًٌقا ـ بعًٌدا ( ٖـ جمع ) شبكة ( ) ِشب   ـ مضاد ) قرًٌبا ( عدّوً

 ب ـ ماذا حدث للحمامة المطوقة وصاحباتها حٌن مرت بالشبكة ؟

 حمامة المطوقة وصاحباتها . جـ ـ علل : نجاة ال

 د ـ عالم ٌدل التعبٌر : ) وكانت سٌدة الحمام ( ؟ 

 وثبة ووثبن أنفسهن فجمعن ببعض، بعُضنا فٌنجو واحد كطابر ونطٌر جمٌعاً  نتعاون ولكن ....: المطـــوقة الحمامة قالت 
 .الجو فً بها وعلون الشبكة فقلعن واحدة

 الجو ( فً جملتٌن من تعبٌرك .أ ـ هات مرادف ) وثبة ( ، وجمع ) 

 ب ـ ما الخطة التً رسمتها المطوقة للنجاة من الصٌاد ؟ 

 ( حًٓخّ حُوطؤ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ :X)ٝػ٬ٓش حُٜٞحد أٓخّ( ✓ٟغ ػ٬ٓش)ؿـ ـ  

 ـ اتسم موقف الغراب باإلٌجابٌة فً هذه القصة .                            )       ( ٔ

 ااًل للقائد الناجح .                                )        (ـ كانت الحمامة المطوقة مثٕ

ػ٢َِّ ًؤٗي ٤ُْ ُي ك٢ ٗلٔي كخؿش ٫ٝ ُي ػ٤ِٜخ ٗلوش ٫ٝ طَػ٤ٖ ُٜخ كوخً. حُوٍٞ ؼَص ػ٤ِٚ حُوٍٞ هخٍ ُٜخ: ُوي ًٍَص ـــــكِٔخ أً 

 ٢ــطغ ٓخ روــَٔ ٝطٌَٔ ػٖ هــوي١ إٔ طــــطغ ػــهخُض: ا٢ٗ أهخف إ أٗض ريأص رو

 أ ـ هات مرادؾ ) شفقة ( ، ومضاد ) تكسل ( فً جملتٌن من تعبٌرك .
 ب ـ ماذا طلبت الحمامة من الفؤر ؟ وعبلم ٌدل ذلك ؟ 
 جـ ـ ماذا ٌحدث لو : تعاون األصدقاء مع بعضهم ...؟ 

 طي٣ٍزخ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ 
ُي ك٢ ٗلٔي كخؿش ٫ٝ ُي ػ٤ِٜخ ٗلوش ٫ٝ طَػ٤ٖ ُٜخ كوخً. ػ٢َِّ ًؤٗي ٤ُْ حُوٍٞ ؼَص ػ٤ِٚ حُوٍٞ هخٍ ُٜخ: ُوي ًٍَص ـــــكِٔخ أً

 ٢ــطغ ٓخ روــَٔ ٝطٌَٔ ػٖ هــوي١ إٔ طــــطغ ػــهخُض: ا٢ٗ أهخف إ أٗض ريأص رو

 
ائلها فً  تتلجـــلج حمامة كل فجعلت مسروراً، فرحاً  الصٌاد أقبل ب   ال:  المطـــوقة الحمامة قالت لنفسها، الخالص وتلتمس ح 
 ، ولكن نتعاون جمٌعا   صاحباتها نفس من إلٌها أهم إحداكن نفــــــس تــكن وال المحاولة فً ذلنتخـــا
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وهىَوسطَالعالمَوملتقىَالشرقَوالغربََهواءبالجمالَ؛َفمصرَأرقَالبالدََتمتازالطبٌعةَالمصرٌةَ"َ

 "َساكنٌهاٌمَلصمودَولكنَباءواَبالفشلَالعظَاحتاللهاولقدَحاولَالمتطلعونَإلىَزعامةَالعالمَ
 أعرب ما تحته خط فى العبارة . –أ 
 استخرج من العبارة :  -ب
 صٌؽة مبالؽة ثم زنها . – ٕاسم فاعل من فعل ثبلثى ، وآخر من فعل ؼٌر ثبلثى        -ٔ
 اسم مكان واذكر فعله  . -ٗأسلوب تفضٌل واذكر المفضل علٌه .                        -ٖ
 مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :  اختر الصواب –ج 
 اسم مكان (  –اسم فاعل  –حملت الساقٌة أكواب العصٌر    كلمة " الساقٌة "  ) اسم آلة  -ٔ
 مفعول  (    –زمان    –الصباح مبدأ النشاط              كلمة "   مبدأ   " اسم )  مكان   -ٕ
 أجب وفق ما هو مبٌن بٌن القوسٌن فٌما ٌلى : -د
 الفعل " كنس "  اسم آلة فى جملة من تعبٌرك . صػ من -ٔ
 األعمال الخالدة تبنى على اإلخبلص . استبدل بالفعل ) تبنى ( اسم مفعول . -ٕ

بمجتمعه ، وهو  ٌرتقًالمتعلم ٌرشد ؼٌره إلى أعظم األمور ، و فاإلنسان" العلم فوابده عظٌمة ، 
 "  الدول فضله على البشر ، فالعقل البناء ٌعمل على تقدم معروؾ

   .خط تحته ما أعرب  (أ)

 ن الفقرة السابقة ما ٌؤتً : م استخرج  (ب)

 اسم تفضٌل واذكر فعله .   – ٔ
 اسم مفعول واكتب فعله مضبوطا .  -ٕ
 اسم فاعل لفعل ؼٌر ثبلثً .  -ٖ
 صٌؽة مبالؽة واذكر وزنها .  -ٗ
 ن وأخرى اسم مكان . )ج( " وقؾ " ضع هذا الفعل فً جملتٌن بحٌث ٌكون مرة اسم زما 

 ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة  فٌما ٌلً :   عبلمة ضع)د( 
 )     (                               ( الصبر مفتاح الفرج . كلمة " مفتاح " اسم آلة .        ٔ)
 )َََََ(َ              ة" اسم مفعول  ( سطر العلماء العرب صفحات مشرقة . كلمة "مشرقٕ)
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ّ كــ٢ رٜظــ٤ْ اكـيٟ هــَٟ ٓلخكظــش 33ٜٓٔٓــطل٠ ٛـخىم حَُحكؼــ٢ أى٣ـذ ٜٓــ١َ ُٝــي ػـخّ  :حُظؼ٣َـق رخُ٘ــخػَ 

ٙ ح١ٌُ ًخٕ ػخُٔخ ٖٓ ػِٔخء ح٧َُٛ ،أٛـخرٚ ٓـَٝ كـ٢ أ٤ًٗـٚ حٗظٜـ٠ رـٚ حُو٤ِٞر٤ش ، كلع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ ٣ي ٝحُي

اػــخُ حُوـَإٓ (  –ٝكـ٠ حُوِـْ  –ا٠ُ حُْٜٔ ا٫ إٔ ًُي ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ حُوَحءس ٝحُظؤ٤ُق ، ٖٓ ٓئُلخطٚ )كـي٣غ حُؤـَ 

 ّ . 33ٖٔٝطٞك٠ ػخّ 

إٔ ٖٓ ٣ـلـي ك٠ـَ رـ٬ىٙ ٛـٞ  حُ٘خػَ ٣لذ َٜٓ كزخ ٗي٣يح ٣َ٣ٝي إٔ ٣ؼِْ حُ٘خّ ٌٛح حُلذ، ٣ٝؼِْٜٔ ؿٞ حُ٘ٚ:

 أهَ ىٍؿش ٖٓ حُل٤ٞحٕ ح١ٌُ ٣لذ ر٤ظٚ ١ٝٝ٘ٚ ٣ٝؼٞى ا٤ُٚ ٜٓٔخ ١خٍ حُلَحم.

 
 ـ كذ ح١ُٖٞ كطَسٔ

 ك٢ٔ ُٜخ ٣ٝيػٞ هِز٢ ٣ٔـيٛخ           ى٠ٓ ٝك٢ ُٔخ٢ٗ ك٢ ٛٞحٛخ ر٬ى١

  ٣ظ٤ْ ُْ إ حُلذ ك٤ِق ك٢ ٫ٝ          رــ٬ىٙ ٣لـــذ ٫ ٓـــٖ ك٢، ه٤ــَ ٫ٝ

 ُٔؼـْ حُِـ١ٞح

 كرهها )ج( أهواء)×( حبها  هواها

 )ٛـ ـ ٝـ ١(

 ٌمقت ، ٌكره)×( ٌشؽله حبه دابما  ٌتٌم

 )ص ـ ١ ـ ّ ( 

 كبلمً ، حدٌثً )ج( ألسنة لسانً ٌحقرها)×( ٌعظمها ، ٌجلها  ٌمجدها

َالمرادَ:َالمحبَالذيَّلٌَنقطعَحبه حلٌؾ الحب ثؽري )ج( أفمام فمً

 (  حفظ)  حبُّ الوطن  : ثالثالالدرس 
 للشاعر : مصطفى صادق الرافعً   

  

 نصوص 
 كن جمٌبًل    :  ثالثةالوحدةَال
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 -: حُز٤ظ٤ٖأٟٞحء  ػ٠ِ 
: إ كذ َٜٓ ١َٔ٣ ك٢ ى٢ٓ ٣ٝظَٜ ػ٠ِ ُٔخ٢ٗ ك٢ ًَ ٝهض ًٝـَ ٌٓـخٕ، ُٝ٘ـيس كزـ٢ ُٜـخ كؤٗـخ أىػـٞ ُٜـخ حُ٘خػَ  ٣وٍٞ

 ٝحػِْ أٗٚ ٫ ه٤َ ك٢ اٗٔخٕ ٫ ٣لذ ر٬ىٙ، ٫ٝ ٣٘٘ـَ رلزٜخ ػٖ ًَ ٢ٗء.  ٝحُ٘ٔخء ك٢ ًَ ٝهض. ذرخُوٜ

 ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 الشاعر ببالده وشدة حبه لها . : اإلضافة إلى ٌاء المتكلم تفٌد اعتزاز  بالدي 

 لها حبا بالده عن الحدٌث دوام على ٌدل جمٌل تعبٌر:  لسانً فً هواها. 

 ًببالده بتعلقه وتوحً الحب هذا لتؤكٌد( فً) تكرار:  دمً فً – لسانً ف . 

 ًتعبٌر جمٌل ٌدل على شدة حب الشاعر لوطنه . ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فم : 

 الصورة واستحضار واالستمرار التجدد ٌفٌد ارعمض فعل:  ٌدعو – ٌمجدها . 

 النفً لتؤكٌد( ال) وتكرار ، والشمول للعموم( خٌر) تنكٌر:  بالده ٌحب ال فٌمن خٌر وال  . 

  للوطن اإلخالص بشدة وٌوحً ٌالزمه صدٌق كؤنه للحب تصوٌر:  الحب حلٌف . 

  وٌقوٌه المعنى ٌوضح سلبً تضاد:  الحب – ٌحب ال .  

 إلنسان الجاحد لوطنه ونفسهظلم اـ ٕ
 أػـْ ًَ كٞهٚ ك٤ٞحٗخ ٣ٌٖ            ح ك٠ِــٚ ك٤ــلـي ىحٍ طــئٝٙ ٝٓــٖ

 ٣ظَٗــْ أً٘خكـٚ كـ٢ كــآٝحٙ            ػ٘ـٚ ؿـخء إ حُط٤ـَ إٔ طـَٟ حُــْ

 رـؤظـِـْ حُلخىػخص كٕ٘ٞ طـجٚ           كوٜخ ٠ٔ٘٣ أٝ ح١ٝ٧خٕ ٣ظِْ ٖٝٓ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 -أٟٞحء  ػ٠ِ ح٧ر٤خص :
 ٤ٚ ٫ ٣ٔظلن إٔ ٣ٌٕٞ اٗٔخٗخ كٜٞ أهَ ٖٓ حُل٤ٞحٕ ح١ٌُ ٫ ٣ؼوَ ٫ٝ ٣ظٌِْ.ٖٓ ٣ٌَ٘ ك٠َ ر٬ىٙ ١ٝٝ٘ٚ ػِ

 ٝحٗظَ ا٠ُ حُط٤َ ػ٘يٓخ ٣ؼٞى ُز٤ظٚ )ػ٘ٚ( ٣ظَ ٣ـَى ٣ٝـ٢٘ ٓؼخىس ٝحػظَحكخ رل٠َ ٌٛح حُؼٖ ػ٤ِٚ، كٜٞ ٫ ٣٘ؼَ

 ٗٞحع حُٜٔخثذ، رخ٧ٓخٕ ٝحَُحكش ا٫ ك٢ ر٤ظٚ. ٝحػِْ إٔ ًَ ٖٓ ٣ظِْ ١ٝ٘ٚ، أٝ ٣ٌَ٘ ك٠ِٚ ػ٤ِٚ، ٣ٜخد رٌَ أ 

 ٣ٝؼ٤ٖ ٓ٘زًٞح ٓلَٝٓخ ٖٓ ٗؼٔش ح١ُٖٞ.

 ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 ن تإوه دار  : تصوٌر للوطن بؤم تحتضن ابنها ،  ) دار ( : نكرة للعموم والشمول .  م 

 الجمٌل نكران على ٌدل مضارع فعل:  فٌجحد  . 

 قبلها لما ونتٌجة ، بالحٌوان بالده فضل ٌُنكر لمن تصوٌر:  حٌوانا ٌكن  . 

  تطرده)×( تضمه ، ترعاه  هتإو

 ) أ ـ ٝ ـ ١  (

بٌت ، والمراد : بلد ، وطن )ج(  دار
 دور ، دٌار

 خٌرها )ج( فضول فضلها ٌعترؾ ، ٌقر)×( ٌنكر   ٌجحد

 الذي ال ٌتكلم ، الجماد )ج( أعاجم أعجم بٌته )ج( أعشاش ، ُعشوش عشه

 ، ٝحُٔئٗغ : ػـٔخء 

 أبعده ، طرده )×(ضمه  فآواه جوانبه )م( كنؾ أكنافه

  ٌبكً، ٌنوح)×( ٌؽنً ، ٌؽرد  ٌترنم

 ) ٍ ـ ٕ ـ ّ (

 المصابب ، الكوارث )م( الحادثة الحادثات

تخطبه ) أ ـ )×( تؤتٌه ، المراد تصٌبه  تجبه
 ت ـ ي ( 

 ألوان ، أنواع )م( فن فنون

   أعدل)×( أشد ظلما  بؤظلم
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 ن تصوٌر:  أعجم كل فوقه  .  األبكم األصم بالحٌوان بالده فضل ٌُنكر لم 

 لوطنه الجاحد من أفضل الحٌوان  أن أي التقرٌر، غرضه استفهام أسلوب:  الطٌر أن تر ألم           . 

 الوطن ظل فً والسعادة األمن على ٌدل جمٌل تعبٌر:  ٌترنم  . 

 ظلمت بؤشخاص لألوطان تصوٌر:  األوطان ٌظلم  . 

 وطنه ٌظلم لمن تؤتً بؤشخاص للمصائب تصوٌر:  الحادثات فنون تجئه . 

 (. الشرط جواب)  نتٌجة:  قبلها بما وعالقتها ، الشقاء  أنواع لمختلف بٌان( : فنون) كلمة  

 المخلصون ٌرفعون من شؤن الوطن ـ ٖ

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 -: حُز٤ظ٤ٖأٟٞحء  ػ٠ِ 
إٔ ٓؼخىس  ١ٖٞ ُٖ ٣ٜ٘ٞ ا٫ رخُؼِْ ٝحُؼَٔ ًٔخأِٜٛخ حُٔو٤ِٜٖ، كخُ إٔ ح١ٝ٧خٕ ٫ طظويّ ٫ٝ ٣َطلغ ٗؤٜٗخ ا٫ رؤ٣ي١ ٣ز٤ٖ حُ٘خػَ

رؤه٤ٚ ح٩ٗٔخٕ حُلو٤َ، ٣ظلٍٞ ٌٛح حُ٘ؼ٤ْ  ١ٝ٘ٚ ٖٝٓ كُٞٚ، كٌَ اٗٔخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ٫ٝ ٣٘ؼَ ح٩ٗٔخٕ ٫ طظلون ا٫ رٔؼخىس 

 ػ٤ِٚ ٗوخء ٝطؼخٓش ٫ٝ ٣٘ؼَ رخُٔؼخىس أريح.

 ٖٓ ؿٔخٍ حُظؼز٤َ

 -أسبلة مجاب عنها :
ج : ألننا نعٌش على أرضه  ونتنفس من هوابه ونؤكل من خٌراته ونشرب مٌاهه ونشعر فٌه بحب ؟  الوطنس : لماذا نحب 
 األهل واألصدقاء 
؟ ٌكون حب الوطن بالسعً الجاد واإلخبلص فً العمل واالقبال على العلم النافع الذي ٌساعد  لحب للوطنس : كٌؾ ٌكون ا

 على رقٌه وتقدمه وتمجٌده والدعاء له واإلعتراؾ بفضله .
 ؟ ج : أن ٌكون حب الوطن دابم وال ٌنشؽل عنه بؤي شا آخر.  البٌت الثانً تضمنهس  : ما الشرط الذى 

 ج: تؤكٌد استؽراق الشاعر فى حب الوطن فً دمً (؟ –رار حرؾ الجر  )فً لسانً س: ما ذا أفاد تك

 ٌدعو لها لسانً ( أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟  –ٌدعو لها فمً )  :س
 ج : التعبٌر األول أجمل ٌدل على كثرة الدعاء بحٌث ٌشمل الفم كله. 

 رِٔــْ ا٫ حُ٘خّ ٣ظَهـ٠ ٝٛـَ ٍؿــخُٜـــخ ا٫ ح١ٝ٧ــخٕ ٣ــَكـغ ٝٓخ

 ٓ٘ؼْ ؿ٤ـَ آهــخٙ ٓــٖ ًــخٕ اًح رٚ ٗو٢ حُ٘ؼ٤ْ ك٢ ٣ظوِذ ٖٝٓ

 أر٘خإٛخ  ٍؿخُٜخ  ٣ؼ٠ِ ٣ٜٝ٘ٞ رٚ  كغ ٣َ

ما ٌصعد به ، والمقصود : العلم  سلم ٣ظؤهَ ) ٍ ـ م ـ ١ (  ٣xظويّ  ٣ظَه٠ 
 والعمل ج( سبللم ، سبللٌم

 سعد)×( تعس   شقى به ءالشقا)×( ٌعٌش فٌه بكل ألوانه  ٌتقلب فً النعٌم

) أ ـ م ـ  عاداه)×( صادقه ، صاحبه  آخاه

 ) ٝ 

 شقى)×( سعٌد  منعم

 ٝػزَ رخَُؿخٍ ُِظـ٤ِذ ، ٣ٝيٍ ػ٠ِ ىٍٝ  ٝحُظ٤ًٞي حُظو٤ٜٚ ٣ل٤ي هَٜ أِٓٞد:  ٍؿخُٜخ ا٫ ح١ٝ٧خٕ ٣َكغ ٓخ ،

 . ٠ٜش ح١ُٖٞ حَُؿخٍ ك٢ ٗ

  ٌوحً بؤهمٌة العمل لتحقٌق الرفعة للوطن . : أسلوب استفهام غرضه النفً وهل ٌترقى الناس إال بسلم ،   

  َالنعٌم ألوان كثرة على ٌدل جمٌل تعبٌر:  النعٌم فً ٌتقلب . 

 ْ٣ٝئًيٙ حُٔؼ٠٘ ٣ٟٞق ط٠خى ر٤ٜ٘ٔخ:  ٗو٠ – حُ٘ؼ٤ . 

 َٖٓ ٙح١ُٖٞ أر٘خء ر٤ٖ ٝحُٔلزش ح٧هٞس طلو٤ن ٝؿٞد ػ٠ِ ٣يٍ طؼز٤َ:  آهخ . 

 ْهزِٚ ُٔخ طؼ٤َِ ًِٚ ٝحُز٤ض ، ِٓز٢ ط٠خى ر٤ٜ٘ٔخ:  ٓ٘ؼْ ؿ٤َ – حُ٘ؼ٤ 
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الشاعر ٌحب ببلده حبا شدٌدا فهو ٌردد اسمها  -ات . س :  الشاعر ٌحب ببلده حبا شدٌدا . وضح ذلك من خبلل فهمك لؤلبٌ
دابما وٌشتاق إلٌها وٌعظمها وٌدعو لها وٌرى أنه ال خٌر فً المحب إن لم ٌشؽله حبه دابما بوطنه وٌتحمل العذاب فً سبٌله 

 ومن ٌنكر فضل الوطن ٌكن حٌوانا بل أقل من جمٌع الحٌوانات 
َمن ٌظلم وطنه أو ٌنس حقه علٌه أساء إلٌه  -ب . وضح ذلك من خبلل األبٌات س :  من ٌتنكر لوطنه تبلحقه ألوان العذا

 الزمن وابتبله بالمصابب المختلفة فعاش شرٌدا منبوذا محروما من نعمة الوطن . 
الشاعر ٌحب ببلده حبا شدٌدا فهو ٌردد اسمها دابما  - س : تعددت فً األبٌات مظاهر حب الشاعر لوطنه . وضح اثنٌن منها .

وٌشتاق إلٌها وٌعظمها وٌدعو لها وٌرى أنه ال خٌر فً المحب إن لم ٌشؽله حبه دابما بوطنه وٌتحمل العذاب فً سبٌله ومن 
 ٌنكر فضل الوطن ٌكن حٌوانا بل أقل من جمٌع الحٌوانات 

 س : متى ٌكون الحب أداة بناء للوطن كما فهمت من األبٌات ؟ 
 ر العقل والجهد لكل ما ٌعلً من شؤنهباالعتراؾ بفضله ، واإلخبلص له، وتسخٌ
 ٌعطً جرسا موسٌقٌا . ) دمً ـ فمً ( تصرٌع ؟  بٌن  س :  فً البٌت األول موسٌقا فما مصدرها

 وضح داللة تكرار النفً بـ )ال( والفعل المضارع ) ٌجحد ( .  -3
 .  تكرار )ال( لتؤكٌد عموم وشمول النفً، و)ٌجحد ( فعل مضارع ٌدل على نكران الجمٌل

   " مثله كل أعجم " أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟  –س : " فوقه كل أعجم " 
 الحٌوانات جمٌعها .  من التعبٌر األول ؛ ألنه ٌدل على زٌادة االنحطاط وعدم القٌمة ، فهو أقل

 س  : على أي شا استدل الشاعر بالبٌت الرابع ؟ 
 فضل من اإلنسان الذى ٌنكر فضل وطنه علٌه . ج : استدل الشاعر على أن الطٌور التى ال تعً وال تفهم أ

 ؟ ج : ٌبتلٌه الزمن بالمصابب والشقاء فً حٌاته .  إلى وطنه ءالمسًس: ما جزاء 
 س: بم وصؾ الشاعر من ٌنكر فضل الوطن ؟ وما الدلٌل على ذلك ؟ 

  ج : وصفه بؤنه حٌوان والدلٌل على ذلك أن الطٌور عندما تعود إلى أعشاشها تؽنى فرحا .
 السادس إال رجالها فهل ٌعنى هذا   أن المرأة لٌس لها دور ؟  البٌتس  : قال الشاعر فى 

ج : ال بالطبع فالمرأة نصؾ المجتمع وصانعه الرجال وخٌر مدرسة إلعداد الشعوب ولوالها ما كان الرجل ولكنه خص الرجال 
 بالذكر ألنهم أقوى وأشد عزما.

 ٌر ؟بالبٌت األخ الشاعرس : ماذا ٌعنى 
 ج : الناس ٌعٌشون سعداء فى المجتمع السعٌد أما الؽنً فى المجتمع الفقٌر ٌشعر بالشقاء . 

 بالنعٌم وحده . مستمتعا؟ الشرط أن ٌشارك إخوانه وال ٌكون  س: ما شرط احتفاظ اإلنسان بما وهبه ّللا من نعٌم
فً عروق كل إنسان وكل إنسان البد  أن ٌحب  حب الوطن ؼرٌزة فطرٌة تسري س: هل حب الوطن منحة أم فطرة لئلنسان ؟
 وطنه ومن الٌحب وطنه الخٌر وال بركة فٌه .

أن كل من ٌظلم وطنه، أو ٌنكر فضله وجوب االعتراؾ بحق الوطن ، حٌث س :  فً البٌت الخامس قٌمة سامٌة . وضحها . 
 علٌه، ٌصاب بكل أنواع المصابب، وٌعٌش منبوذا محروما من نعمة الوطن.

َمن ٌظلم وطنه أو ٌنس حقه علٌه أساء إلٌه   -من ٌتنكر لوطنه تبلحقه ألوان العذاب . وضح ذلك من خبلل األبٌات  س : 
 الزمن وابتبله بالمصابب المختلفة فعاش شرٌدا منبوذا محروما من نعمة الوطن . 

 س :  ٌسعد اإلنسان وٌهنؤ بؤلوان النعٌم . فما أسمى هذا النعٌم ؟ 
 نسان الخٌر لنفسه ولبلده وللناس ، فسعادة اإلنسان من سعادة وطنه ، وسعادة اآلخرٌن . عندما ٌطلب اإل 

 " ٌعٌش فً النعٌم " أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟  –" ٌتقلب فً النعٌم "  س : 
 التعبٌر األول ، ألن كلمة )ٌتقلب ( تدل على كثرة ألوان النعٌم . 

 -: ٖٓ ٝحهغ ح٫ٓظلخٗخص ٓ٘خه٘ش حرٖ ػخْٛ
 ٫ٝ ك٢ ك٤ِق حُلذ إ ُْ ٣ظ٤ْ ٫ٝ ه٤ــَ ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣لـــذ رــ٬ىٙ

 ٣ٌٖ ك٤ٞحٗخ كٞهٚ ًَ أػـْ ٝٓــٖ طــئٝٙ ىحٍ ك٤ــلـي ك٠ِــٜخ

 كــآٝحٙ كـ٢ أً٘خكـٚ ٣ظَٗــْ حُــْ طـَٟ إٔ حُط٤ـَ إ ؿـخء ػ٘ـٚ

 ـ ٠ٓخى ) ٣ـلي ( ٖـ ؿٔغ ) ك٤ِق ( ٕـ َٓحىف ) طئٝٙ (  ٔ: أ ـ ٛخص

 ـ حَٗف ح٧ر٤خص ًٟٓٞلخ ٓخ ٤ٜ٣ذ ح١ٌُ ٫ ٣لذ ر٬ىٙ ؟د 

 ى ـ ٟٝق ه٤ٔش " ٣ظَْٗ " ٝػ٬هظٜخ رٔخ هزِٜخ ؟   ؿـ ـ ٓخ حُـٔخٍ ك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ؟                  

 َٝٛ ٣ظَه٢ حُ٘خّ ا٫ رِْٔ؟ ٝٓخ ٣َكغ ح١ٝ٧خٕ ا٫ ٍؿخُٜخ

 اًح ًخٕ ٖٓ آهخٙ ؿ٤َٓ٘ؼْ ٖٝٓ ٣ظوِذ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ٗو٢ رٚ

 ٛخص : َٓحىف ) ٣ظَه٢ ( ، ٝ ؿٔغ ) ِْٓ (.أـ 



 9119الفصل الد زاسً الثاًً      سلسلت ابي عاصن    فً اللغت العسبٍت     الصف الثالث اإلعدادي

 56   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

 د ـ ٓظ٢ ٣٘و٢ ح٩ٗٔخٕ رخُ٘ؼ٤ْ ٖٓ ه٬ٍ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ ؟ ٝٓخ حُِْٔ ح١ٌُ ٣ٜؼي ػ٤ِٚ ح١ُٖٞ ٖٓ ه٬ٍ حُز٤ض ح٧ٍٝ؟

 ؿـ ـ أًًَ ٗٞع ح٧ِٓٞد ٝر٤ٖ ؿَٟٚ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ : " َٝٛ ٣ظَه٢ حُ٘خّ ا٫ رِْٔ" ؟ 

 كذ ح١ُٖٞ أهٞحٍ ٫ أكؼخٍ )   (.   : حُؼزخٍس حُظخ٤ُش ( حًٓخّ Xش)( أٓخّ حُٜٞحد ٝػ٬ٓ✓ٟغ ػ٬ٓش) ى ـ 

 طـجٚ كٕ٘ٞ حُلخىػخص رـؤظـِـْ ٖٝٓ ٣ظِْ ح١ٝ٧خٕ أٝ ٠ٔ٘٣ كوٜخ

 ٝٛـَ ٣ظَهـ٠ حُ٘خّ ا٫ رِٔــْ ٝٓخ ٣ــَكـغ ح١ٝ٧ــخٕ ا٫ ٍؿــخُٜـــخ

 اًح ًــخٕ ٓــٖ آهــخٙ ؿ٤ـَ ٓ٘ؼْ ٖٝٓ ٣ظوِذ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ٗو٢ رٚ

 ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ ( طو٤َ

 حُلي٣غ(-حُليع-حُلخىع-ـ ٓلَى)حُلخىػخص()حُلخىػش٣ٕٜز٢( -٣ٜؼي-٣٘خٍ-ـ َٓحىف )٣ظَه٠()٣ؼخَٓٔ

 ـ ١ُِٖٞ أك٠خٍ ًؼ٤َس ػ٠ِ ًَ ١َٜٓ . حًًَ ٓخ طؼَكٚ ٖٓ أك٠خٍ ح١ُٖٞ ػ٤ِي .ٔ)د(

ح أىر٤ًخ .         )ؿـ( ) َٝٛ ٣ٕ ًَ  ظَه٠ ( أِٓٞد .............ؿَٟٚ ........ )أًَٔ( ـ حٗؼَ ح٧ر٤خص ٗؼ

 ) ٣ظوِذ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ( أّ ) ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ (  أىم ك٢ أىحء حُٔؼ٠٘ ؟ ُٝٔخًح ؟) ى ( أ١ حُظؼز٣َ٤ٖ 

 ٣ٔـيٛخ هِز٢ ٣ٝيػٞ ُٜخ ك٢ٔ ر٬ى١ ٛٞحٛخ ك٢ ُٔخ٢ٗ ٝك٢ ى٠ٓ

 ٣ظ٤ْ ٫ٝ ك٢ ك٤ِق حُلذ إ ُْ ٫ٝ ه٤ــَ ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣لـــذ رــ٬ىٙ

 ٣ٌٖ ك٤ٞحٗخ كٞهٚ ًَ أػـْ ٝٓــٖ طــئٝٙ ىحٍ ك٤ــلـي ك٠ِــٜخ

 ـ َٓحىف " ٣ٔـيٛخ " : ) ٣ؼظٜٔخ ـ ٣ؼَكٜخ ـ ٣ـِٜٔخ ( ٔ أ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :

 أك٠خُٜخ ـ ك٤ِ٠خص ـ أكخَٟ ( ـ ؿٔغ " ك٠ِٜخ " : ) ٖـ ٠ٓخى " ك٤ِق حُلذ " : ) ه٤َٜ حُلذ ـ ٟؼ٤ق حُلذ ـ ٓ٘وطغ حُلذ ( ٕ

 ) د ( ًًَ حُ٘خػَ ك٢ ح٧ر٤خص ٖٓ ٣لذ ١ٝ٘ٚ ٖٝٓ ٣ٔت ا٤ُٚ . حَٗف .

 ) ؿـ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هُٞٚ " ٛٞحٛخ ك٢ ُٔخ٢ٗ " ؟ 

 ٣ٔـيٛخ هِز٢ ٣ٝيػٞ ُٜخ ك٢ٔ ر٬ى١ ٛٞحٛخ ك٢ ُٔخ٢ٗ ٝك٢ ى٠ٓ

 ٫ْٝ٤ ك٢ ك٤ِق حُلذ إ ُْ ٣ظ ٫ٝ ه٤ــَ ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣لـــذ رــ٬ىٙ

 ٣ٌٖ ك٤ٞحٗخ كٞهٚ ًَ أػـْ ٝٓــٖ طــئٝٙ ىحٍ ك٤ــلـي ك٠ِــٜخ

ا لكلمة )) ٌحقرها (( .    ) أ ( هات من األبٌات مرادًفا لكلمة ))  تضمه (( ، ومضاّدً
 (( . ) هواها فً لسانً( وضح الجمال فً قول الشاعر: ) جـ)   ) ب ( عبر عن معنى األبٌات بإٌجاز . 

 بفضل أبنابها " اكُتب البٌت الذي ٌعبر عن هذا المعنى .   ) د ( " األوطان ترتفع

 طـجٚ كٕ٘ٞ حُلخىػخص رـؤظـِـْ ٖٝٓ ٣ظِْ ح١ٝ٧خٕ أٝ ٠ٔ٘٣ كوٜخ

 ٝٛـَ ٣ظَهـ٠ حُ٘خّ ا٫ رِٔــْ ٝٓخ ٣ــَكـغ ح١ٝ٧ــخٕ ا٫ ٍؿــخُٜـــخ

 اًح ًــخٕ ٓــٖ آهــخٙ ؿ٤ـَ ٓ٘ؼْ ٖٝٓ ٣ظوِذ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ٗو٢ رٚ

 [   حُٔٔظليػخص – حٌُٞحٍع – حُـي٣يحص] (  حُلخىػخص)  َٓحىف -ٔ -: ٣ؤط٢ ُٔخ حُو٤ٖٓٞ ر٤ٖ ٓٔخ حُٜل٤لش خرشح٩ؿ طو٤َ  -أ

 [  كوٞم – كوخثن – أكوخم] (  كن)  ؿٔغ -ٖ       [  ٣طلت – ٤٘٣َ – ٣ؼيٍ]  ( ٣ظِْ)  ٠ٓخى -ٕ     

 . ًُي ٟٝق ،  ح١ُٖٞ رلن ح٫ػظَحف ا٠ُ ٣يػٞ ٓخ ر٤خصح٧ ك٢ – د

 ( . ٍؿخُٜخ ا٫ ح١ٝ٧خٕ ٣َكغ ٓخ)  ك٢ حُـٔخٍ ٓخ – ؽ

 ؟ ُٝٔخًح ؟ أؿَٔ حُظؼز٣َ٤ٖ أ١(  حُ٘ؼ٤ْ ك٢ ٣ؼ٤ٖ – حُ٘ؼ٤ْ ك٢ ٣ظوِذ)  – ى

 حُــْ طـَٟ إٔ حُط٤ـَ إ ؿـخء ػ٘ـٚ           كــآٝحٙ كـ٢ أً٘خكـٚ ٣ظَٗــْ

 خٕ أٝ ٠ٔ٘٣ كوٜخ          طـجٚ كٕ٘ٞ حُلخىػخص رـؤظـِـْٖٝٓ ٣ظِْ ح١ٝ٧

 ٝٓخ ٣ــَكـغ ح١ٝ٧ــخٕ ا٫ ٍؿــخُٜـــخ               ٝٛـَ ٣ظَهـ٠ حُ٘خّ ا٫ رِٔــْ

 َٓحىف " أٝحٙ  " .......... ٠ٓخى "٣ظَه٠ " ......... ٓلَى " أً٘خف " ..........) أًَٔ (   ) أ (  

 ن ؟ وما جزاء من ٌنسى حق وطنه ؟ بم ٌرتفع شؤن األوطا) د ( 

 ) ؽ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ " َٛ ٣ظَه٠ ح٩ٗٔخٕ ا٫ رِْٔ " ؟   

 ) ى ( ) ك٢ أً٘خكٚ ( طؼز٤َ ٣يٍ ػ٠ِ .......................................... ) أًَٔ ( 

 ٌكن حٌوانا فوفه كل أعجم ومن تإوه دار فٌجحد بفضلها

 فؤواه فً أكنافه ٌترنم ؟ اء ؼشهاًلم تر أن الطٌر إن ج

 تجبه فنون الحادثات بؤظلم ومن ٌظلم األوطان أو ٌنس حقها

 وطن(. -منزل  -)بٌت « : دار»ـ المراد بــ ٔ ) أ (  تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتً : 
 حواق (. -)حقابق حقوق.« : قح»ـ  جمع ٖ               َكنوؾ(. -َكْنؾ  -)َكَنؾ «  : أكناؾ» ـ  مفرد ٕ

 )ب( من ٌنكر فضل وطنه ٌنل جزاءه. وضح ذلك من خبلل فهمك لؤلبٌات.
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 )ج( )ٌكن حٌوانا فوقه كل أعجم((. ما الجمال فً هذا التعبٌر ؟
 ٌدل على : ......« فنون » ) د ( أكمل ما ٌؤتً : التعبٌر بكلمة 

 ببلدي هواها فى لسانً وفى دمى                  
 

 ٌمجدها قلبً وٌدعو لها فمً  
 وال خٌر فٌمن ال ٌحب بـــــــــــــبلده                  

 
ٌّم     وال فى حلٌؾ الحب إن لم ٌت

 ومن تإوه داُر فٌجحُد بفضلهــــــا               
 

 ٌُكن حٌوانا فوقه كل أعجـــــم
 -:طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤ل٤ش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ُٔخ ٣ؤط٢ ) أ (  

 طٜظْ رٚ (  –طَػخٙ  –" طئٝٙ " َٓحىكٜخ ) ط٠ٔٚ  -٢ًَٕٛ (  –١ٌَٗ  –" ٛٞحٛخ  " ٠ٓخىٛخ )كز٢   -ٔ

 الشاعر ٌحب ببلده حبا شدٌدا . وضح ذلك من خبلل فهمك لؤلبٌات . ) د ( 
 ) ؽ ( ٓخ حُـٔخٍ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ " ٣ٌٖ ك٤ٞحًٗخ كٞهٚ ًَ أػـْ " ؟  

 -(  أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : X) س حُٜل٤لش ٝػ٬ٓش أٓخّ حُؼزخٍ ( √) ى ( ٟغ ػ٬ٓش ) 

 ٖٓ ٣ٌَ٘ ك٠َ ١ٝ٘ٚ  ٣ْٝ٘ كوٚ ػ٤ِٚ ٣ٔؼي ك٢ ك٤خطٚ  .         )    (  -ٔ

 طَطلغ ٌٓخٗش ح١ُٖٞ ، ٣ٝظويّ رٔٞحػي أر٘خثٚ حُٔو٤ِٜٖ .          )    ( -ٕ

 حبها(  –رٌاحها  -ـ مرادؾ " هواها ": )نسٌمها ٔ الصحٌحة مما بٌن القوسٌن:تخٌر اإلجابة ) أ ( 
   حلفاء(. –حبلؾ  –جمع " حلٌؾ ": )حلوؾ  -ٖ   ٌحقرها(. –ٌخونها  –ـ  مضاد " ٌمجدها ": )ٌعظمها ٕ   
 كٌؾ عبر الشاعر عن حبه لببلده فً األبٌات؟  -ب
 ما الجمال فً قوله: " هواها فً لسانً "؟ -ج
 ٌجحد؟ –ٌحب  –اذا عبر الشاعر باألفعال المضارعة: ٌمجدها لم -د

 ٌكن حٌوانا فوقه كل أعجم ومــن تــإوه دار فٌجـحـد فضلــها
 فــآواه فـً أكنافـه ٌترنــم الــم تـرى أن الطٌـر إن جـاء عشـه
 تجبه فنون الحادثات بـؤظـلـم ومن ٌظلم األوطان أو ٌنسى حقها

 تعترؾ به   [ –تجحده  –*المراد بكلمة" تإوه "] تضمه  -حٌحة مما بٌن القوسٌن :( تخٌر اإلجابة الصٔ) 
 كبلهما معاً [ –ٌشدو   –( :    ] ٌؽنً  ٌترنم دوار [ *  معنى ) –دور  –*  تجمع كلمة  " دار "  على : ] أدٌرة 

 ( من قابل هذه األبٌات؟ وما دوافعه للموازنة بٌن منكر فضل وطنه والحٌوان  ؟ٕ)
 ) ومن ٌكره األوطان (  أي التعبٌرٌن أدق ؟ ولماذا ؟ –( )ومن ٌظلم األوطان ( ٖ)
 ( . فنون ( وضح الجمال فً هذا األسلوب . ثم بٌن قٌمة قوله )حُــْ طـَٟ إٔ حُط٤ـَ إ ؿـخء ػ٘ـٚ( )ٗ)

 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ 
 ٣ٔـيٛخ هِز٢ ٣ٝيػٞ ُٜخ ك٢ٔ ر٬ى١ ٛٞحٛخ ك٢ ُٔخ٢ٗ ٝك٢ ى٠ٓ

 ٫ٝ ك٢ ك٤ِق حُلذ إ ُْ ٣ظ٤ْ ه٤ــَ ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣لـــذ رــ٬ى٫ٝٙ 

 ٣ٌٖ ك٤ٞحٗخ كٞهٚ ًَ أػـْ ٝٓــٖ طــئٝٙ ىحٍ ك٤ــلـي ك٠ِــٜخ

 

 

 ببلدي هواها فى لسانً وفى دمى                  
 

قلبً وٌدعو لها فمً  ٌمجدها   
 وال خٌر فٌمن ال ٌحب ببلده  بـــــــــــــبلده                  

 
ٌّم     وال فى حلٌؾ الحب إن لم ٌت

 ومن نإوه داُر فٌجحُد بفضلهــــــا               
 

 ٌُكن حٌوانا فوقه كل أعجـــــم
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 ٣ٔـيٛخ هِز٢ ٣ٝيػٞ ُٜخ ك٢ٔ ر٬ى١ ٛٞحٛخ ك٢ ُٔخ٢ٗ ٝك٢ ى٠ٓ

 ٫ٝ ك٢ ك٤ِق حُلذ إ ُْ ٣ظ٤ْ ٫ٝ ه٤ــَ ك٢، ٓـــٖ ٫ ٣لـــذ رــ٬ىٙ

  -تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :) أ ( 
 ـ مضاد ) ٌمجد ( ) ٌقلل ـ ٌحترق ـ ٌحتقر ( ٕ  ـ مرادؾ ) هواها ( حبها ـ عطرها ـ نسٌمها (ٔ

َ

 طـجٚ كٕ٘ٞ حُلخىػخص رـؤظـِـْ ٖٝٓ ٣ظِْ ح١ٝ٧خٕ أٝ ٠ٔ٘٣ كوٜخ

 ٝٛـَ ٣ظَهـ٠ حُ٘خّ ا٫ رِٔــْ ٝٓخ ٣ــَكـغ ح١ٝ٧ــخٕ ا٫ ٍؿــخُٜـــخ

 اًح ًــخٕ ٓــٖ آهــخٙ ؿ٤ـَ ٓ٘ؼْ ٖٝٓ ٣ظوِذ ك٢ حُ٘ؼ٤ْ ٗو٢ رٚ

  -تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :(  ٔ

َ

َ
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ـخء كخك٬ً رؤٍٝع حُٔٞحهق ٨َُُٛ ٓـ٬ً  ٣لَٔ حُظخ٣ٍن َّٟ هََّ ح٩ؿـ٬ٍ ٝحُظوـي٣َ ، ٛـٌٙ  حُٞ َٞ ـ ُٔ ٓؼوـَ حُؼِـْ ٝحُؼِٔـخء ، ُ٘ـ٤وٚ حُٞهـٍٞ حُ

  ُي٣ٖ حُٔٔخكش ٝحَُكٔش ٛيح٣ش ٝٓط٤ٕٞ طَىىص أٓٔخإْٛ ك٢ حُوِٞد ، ٝٗلٖ ٗظوٌ ْٜٓ٘ ٜٓخر٤ق خءػِٔ حُٔٞحهق هخىٛخ

 ٛيح٣ش ( –ػِٔخء  –حُٟٞخء  –) ٓـ٬    .)أ( أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُؼزخٍس

    :)د( ػ٤ٖ ٖٓ حُؼزخٍس

  حْٓ ٓلؼٍٞ -ٗ   ٤ٛـش ٓزخُـش -ٖ   حْٓ طل٤٠َ    -ٕحْٓ كخػَ -ٔ     

  د ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣)ؽ( طو٤َ حُٜٞح

 ( اسم مكان - اسم آلة -اسم مؽعول  ( العلم والعلماء معقل األزهر -ٔ
 اسم مفعول( -صٌؽة مبالؽة  - اسم آلة . ) هداٌة الناس مصباح العلم -ٕ
 )اسم فاعل -اسم تفضٌل  -الكلمات . ) اسم مكان  أعذب الخطٌب ٌعزؾ -ٖ 
 ( اسم زمان -اسم مفعول  -ة مبالؽة صٌؽ ) علماء األزهرمساء مجتمع -ٗ
 

 

 

 

ًٌّأ  ـ أهمٌة المشروعات الصؽٌرة اقتصاد
ا فى االقتصاد الوطنىِّ لكثٌر من الدول: المتقدمة والنامٌة، ولقد حقَّقْت بعُض الدول  ى المشروعاُت الصؽٌرةُ دوًرا مهّمً تإدِّ

ة؛ بفضل االهتمام بالصناعات قَّ  بلقوة منتجة  خمن قوى استهبلكٌة  إلى  اآلسٌوٌة إنجازات  هابلًة خبللَ العقود األخٌرِة؛ ِمّما حّولها
الصؽٌرة، التى تستؽلّ الخاماِت المتاحة، مبتكرة أسالٌَب تكنولوجًٌة جدٌدة، تتبلءُم مع وفرِة األٌدى العاملة إلنتاج سلع  ترتبط 

معدنٌِة، والتى تلبًِّ متطلباِت األسواِق المحلٌة والتصدٌِر إلى بالحٌاة الٌومٌِة للمواطنٌن، كالصناعاِت: الؽذابٌِة، والنسٌجٌِة، وال
 األسواِق الخارجٌِة. 

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 َ
خ ًّٔ ٜٓ 

ا  ًٌّ   النوامً( ج) التقدم نحو الساعٌة  النامٌة  ضرور
  ) ن ـ م ـ و ( 

 ه٤ِِش)×(   ػظ٤ٔش ، ًؼ٤َس   هابلةً   ) م ( إنجاز وهم ما تحقق بنجاح  إنجازات  َ 

 )ّ( حَُؼوي ٝٛٞ ػَ٘س أػٞحّ    العقود  أثناء    لَ خبل

 الصؽٌرةالمشروعات :  الرابع الدرس 

    
ََََََثالثةالوحدةَال   :َكنَجمٌالا
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 ـ العبلقة بٌن المشروعات الصؽٌرة والصناعات التقلٌدٌةٕ
ا للمشروعاِت الصؽٌرِة، التً تهتّم بتراِث  ِر، الذي ٌتمثلُ فى وُتَشكلُ الصناعاُت التقلٌدٌُة مصدًرا ُمِهّمً ًِّ المتطوِّ مصَر الشعبىِّ الح

ٌِّزِة فى الزخرفِة والنقِش والمعادِن والفخاِروالمفروشاِت القطنٌِة والصوفٌِة، والجلوِد،  إنتاِج العدٌِد من المنتجاِت المتم
ِة الحرٌرٌة وؼٌرها، كموالمصنوعاِت الخشبٌِة والصدفٌِة والرخام، وموادِّ البناِء، والمبلبِس التقلٌدٌة والصناعاِت  ٌَّ ا التطرٌز

دت على الدواِم و ِة أقطار  أجنبٌة : أوربٌة  ودجأكَّ ق فى عدَّ ها ومكاَنتها خارَج الببلِد من خبلِل منتجاتِها التى كانْت ومازالْت ُتَسوَّ
 وعربٌة . 

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 ـ وظابؾ المشروعات الصؽٌرةٖ
ا، ظلَّ ٌحتفُظ بمكانِة خاصة ، سواء بالنسبِة للحرفٌٌن، أو المواطنٌن المستفٌدٌن من منافِعها، أو  ًٌّ وهى تمثِّل نشاطاً اجتماع

؛ لما ٌإدٌه من وظابَؾ: اقتصادٌة  واجتماعٌة  وثقافٌة  بالنسبِة للدولة التى حظً لدٌها هذا النشاُط بتقدٌر  خاص   ز  ٌِّ وُمَتم
وامتزاجه بمختلؾ مظاهِر الحٌاِة والعمراِن، و توفٌر فرِص العمِل، ورفِع مستوى المعٌشة، وزٌادِة دخِل األفراِد وتحسٌِن 

 . المستوى االقتصادّى، وكٌفٌة التنمٌة االجتماعٌة

 المعجم اللؽوي

 ـ خصابص المشروعات الصؽٌرة وأنواعهاٗ
ُه ال ٌحتاُج إ لى مساحة  كبٌرة  ألداء نشاطه، وال ٌحتاُج وٌتمٌز المشروُع الصؽٌُر بعدة خصابَص، تتلخُص فى صؽِر حجِمه، وأنَّ

ا، ونشاُط  ًٌّ ، كما أنَّ عدد العاملٌن فً هذه المشروعات قلٌل ، و حجَم رأِس مال المشروع صؽٌُر الحجم نسب إلى تموٌل  كبٌر 
، وٌعتمد على تكنولوجٌا ًِّ بٌَن  بسٌطة  عند بداٌته، وٌساعُد على إٌجاد التوازنِ  المشروِع ونطاقه الجؽرافّى محدود  الصناع

 الحضِر والرٌِؾ، وتسهُم المشروعاُت الصؽٌرةُ فى توفٌِر فرِص العمِل للشباِب وتوظٌفِهم؛ وبالتالً تسهُم فً حلِّ مشكلة البطالِة.
ِة، ومشروعات  تَِجارٌة .  ٌَّ : إنتاجٌة ، ومشروعات  خدم  وٌمكُن تصنٌُؾ المشروعاِت الصؽٌرة إلى مشروعات 

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 ) م ـ ٝ ـ ّ ( حُٔٞحى هزَ حُظ٤ٜ٘غ    الخاماتِ    تقلٌدٌة)×(  مبدعة هَّش ه٬َ 

ُّ َ  حُ٘خىٍس ) ص ـ ١ ـ ف (  x  المتوافرة ، المهٌؤة حُٔظخكشَ   ) ٍ ـ أ ـ ّ ( طظٔن  ، طظ٘خٓذ طظ٬ء

 ) ٍ ـ د ـ ١ (  طٞكَ:  حَُٔحى ، طـ٤ذ   تلبًِّ  () و ـ ؾ ـ ر   ندرة)×(  كثرة ٝكَسِ 

َِ    متطلب( م) احتٌاجات ٓظطِزخصِ َ   حٓظ٤َحى  xط٣ٞٔن ك٢ حُوخٍؽ  حُظٜي٣

  المبتكرة  x المعتادة المؤلوفة   التقلٌدٌةُ   تمثل  ُتَشكلُ  

 حُٔظـ٤َ ، حُٔظويّ  ) ١ ـ ٝ ـ ٍ (  ٍِّٞ حُٔظط   مٌراث ) و ـ ر ـ ث (   تراثِ 

سِ َ   أٝحٕ طٜ٘غ ٖٓ حُط٤ٖ ػْ طلَم  الفخار ّ ـ ١ ـ ُ (  الفرٌدة المتفوقة )  حُٔظ٤ِِّٔ

 ِّ  أػزظض   أكَّدت ح٫ٓظَٔحٍ ) ى ـ ٝ ـ ّ (   حُيٝح

ق  منزلتها ٌٓخَٗظٜخ   طزخع    ُتَسوَّ

 ) ّ ( هُطَ ٝٛٞ حُيُٝش ٝحُزِي   أقطار   ـ د ـ د (  عدد ) ع ػيَّسِ َ 

  فوابد )م( منفعة  ٓ٘خكغِ    الحرؾ أصحاب  ُلَك٤٤ٖح 

 ػ٘يٛخ    لدٌها ) ف ـ ظ ـ ١ (  خسر ، فقد x ظفر ، نال كظ٢َ 

  ٍِ ظ٤َِّٔ  حٗلٜخُٚ x حهظ١٬ٚ حٓظِحؿٚ   متفرد  ُٓ

َٚ هَ    ٌنفرد وٌتصؾ   ٌتمٌز  صفات ، ممٌزات )م( خصٌصة  ٜخث

 ٍَ َُ ، أه٬َِّءُ ، ه٤َِِٕٞٓليٝى )ؽ(    قلٌل    تقدٌم ما ٌحتاجه من مال ) م ـ و ـ ل ( ط٣ٞٔ  هَُُِ،  ه٬ثِ

 َ ِّ ا  مقدار المال المستثمر  ٔخٍحُ ٍأ ًٌّ  ٓليٝى ، ؿ٤َ ٓطِن ) ٕ ـ ّ ـ د (    نسب

 روّٞ ػ٠ِ   ٌعتمد  الحدود األفق ، المدى ،  ٗطخهٚ 

 حُٔيٕ    الحضرِ  حُظؼخىٍ ٝحُظٔخ١ٝ ) ٝ ـ ُ ـ ٕ (    التوازنِ 
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 ـ ضرورة تنمٌة مهارات رجل األعمال الصؽٌر٘
، بكفاءة  وفاعلٌة  فى ظلِّ ومن المهمِّ إعداد وتنمٌة مهاراِت ر جِل األعماِل الصؽٌر، بما ٌجعلُه قادًرا على إدارة مشروع صؽٌر 

ٌُّرات االقتصادٌة العالمٌة، وإٌماًنا بؤن هذه المشروعاِت الصؽٌرَة تمثلُ النواَة األساسٌَة لتحقٌِق التنمٌِة الشاملِة فى مصر  . التؽ
مل  للشباب تتطلب ضرورَة التوسِع فى الصناعات الصؽٌرِة؛ لما لها من عابد  إن الزٌادَة السكانٌَة وضرورَة خلِق فرِص ع

 .اقتصادي  مرتفع  بالنِّسبة لرْأِس الماِل الُمْسَتْثَمرِ 

 حُٔؼـْ حُِـ١ٞ

 -أسبلة مجاب عنها :
د ٌعتمد هو مشروع استثماري صؽٌر الحجم رأس ماله صؽٌر، نطاقه الجؽرافً محدو -؟   س: ما المقصود بالمشرع الصؽٌر

 على تكنولوجٌا بسٌطة، ٌسهم فً حل مشكلة البطالة بخلق فرص عمل . 
 بفضل االهتمام بالصناعات الصؽٌرة. -  تحولت بعض الدول اآلسٌوٌة إلى قوة منتجة خبلقة ؟: كٌؾ  س
اح. وتبتكر أسالٌب تعتمد الصناعات الصؽٌرة على الخامات المت -: ما الذي تعتمد علٌه الصناعات الصؽٌرة فً إنتاجها؟    س

 تكنولوجٌة جدٌدة تتبلءم مع وفرة األٌدي العاملة، وتنتج سلع ترتبط بالحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن.
التً ترتبط بالحٌاة الٌومٌة للموطنٌن مثل  تنتج السلع -: ما أهم السلع التً تنتجها الصناعات الصؽٌرة؟ وما أهمٌة ذلك؟ س

. وترجع أهمٌة هذه السلع أنها تلبً احتٌاجات األسواق المحلٌة والتصدٌر لؤلسواق السلع الؽذابٌة والنسٌجٌة والمعدنٌة
 للدولة. االخارجٌة وهو ما ٌمثل دخبل اقتصادٌا كبٌر

 مصدر مهم للمشروعات الصؽٌرة  الصناعات التقلٌدٌةالعبلقة أن  -التقلٌدٌة بالمشروعات الصؽٌرة ؟ : ما عبلقة الصناعات  س
تنتج الصناعات التقلٌدٌة العدٌد من المنتجات المتمٌزة فً  -الصناعات التقلٌدٌة المهتمة بالتراث الشعبً؟  : ما الذي تنتجه  س

والصوفٌة والجلود والمصنوعات الخشبٌة والصدفٌة والرخام، ومواد  ةالزخرفة والنقش والمعادن والفخار والمفروشات القطنٌ
 ة والحرٌرٌة وؼٌرها كثٌر.البناء والمبلبس التقلٌدٌة والصناعات التطرٌزٌ

دها ومكانتها العالٌة خارج مصر من وجوتإكد  - : ما الذي أكدته الصناعات التقلٌدٌة المصرٌة؟ وأٌن تسوق هذه المنتجات؟ س
 ة وأوربٌة.ٌعرب خبلل منتجاتها التً كانت ومازالت تسوق فً عدة أقطار

 ة لدى الحرفٌٌن والمواطنٌن والدولة . المشروعات الصؽٌرة نشاط اجتماعً له مكانة خاص علل : : س
 لما تإدٌه من وظابؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة وتوفٌر فرص العمل ورفع مستوى المعٌشة وزٌادة الدخل . -

 ألنها :  -س :  لماذا كان التوسع فً الصناعات الصؽٌرة ضرورة ؟ 
     متزج بمختلؾ مظاهر الحٌاة والعمران. ت -ب .جتماعٌة وظابؾ هامة جدا فً المجتمع المصري سواء اقتصادٌة واب تقوم  -أ
 زٌد دخل األفراد. ترفع من مستوى المعٌشة وت -د          وفر فرص عمل جدٌدة.ت -ج 

 ه . عدد العاملٌن فٌوقلة  اكبٌر صؽر حجمه وال ٌحتاج تموٌبل -أ  ؟ : ما أهم ما ٌمٌز المشروع الصؽٌر س
 .وتوفٌر فرص عمل للشباب  حل مشكلة البطالة -ج ة عند بداٌته. ٌعتمد على تكنولوجٌا بسٌط -ب

  س : تتمٌز المشروعات الصؽٌرة بعدة خصابص . اذكر بعضا منها ، مبٌنا دور هذه الصناعات فً حل مشكلة البطالة .
 ه . عدد العاملٌن فٌوقلة  اكبٌر صؽر حجمه وال ٌحتاج تموٌبل -: أ من خصابص المشروعات الصؽٌرة -
 وتوفٌر فرص عمل للشباب حل مشكلة البطالة -ج ٌعتمد على تكنولوجٌا بسٌطة عند بداٌته.  -ب

 وهذه المشروعات الصؽٌرة تسهم فً توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البطالة .
 .  تجارٌةمشروعات إنتاجٌة ومشروعات خدمٌة ومشروعات   - ما أنواع المشروعات الصؽٌرة ؟:  س

 س: ما أهمٌة إعداد وتنمٌة رجل األعمال الصؽٌر ؟ 
 ٌجعله قادرا على إدارة مشرع صؽٌر بكفاءة لٌواجه التؽٌرات االقتصادٌة العالمٌة . -

 ألنها تمثل النواة األساسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة فً مصر .  -؟  س:  لماذا ٌجب تشجٌع المشروعات الصؽٌرة

  ُْ  ط٘ـ٤َ ٝطؼ٤٤ٖ   توظٌؾ طٔخػي    طٜٔ

 طو٤ْٔ ٝطَط٤ذ ٝط٤٤ِٔ  ط٤ٜ٘قُ   التعطل عن العمل  حُزطخُشِ 

  قدرات ) م ـ هـ ـ ر (  ٜٓخٍحصِ َ   تزوٌد وتطوٌر ) ن ـ م ـ و (   تنمٌة

 طؤػ٤َ   فاعلٌة   هيٍس ٝطٌٖٔ ) ى ـ ف ـ أ (   ًلخءسٍ  

٣خص  البذرة )ج(  حُ٘ٞحسَ  َٞ َٗ ٝ ٟ ًٞ  طٔظِِّ    تتطلب ٗ

 حُٔٔظـَ ك٢ َٓ٘ٝع ك٤ؼَٔ   الُمْسَتْثَمر  ربح ) ج( عوابد ) ع ـ و ـ د (    عابد  
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بإعداد وتنمٌة مهارات رجل األعمال الصؽٌر ، لٌكون قادرا  -؟ األعمال الصؽٌر إدارة مشروعه بنجاح س : كٌؾ ٌستطٌع رجل
 على إدارة مشروعه بفاعلٌة وكفاءة فً ظل التؽٌرات االقتصادٌة العالمٌة .

 ر . ألنها تمثل النواة األساسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة فً مص - س : لماذا تعد المشروعات الصؽٌر مهمة ؟
 : ما أهم الخطوات التً ٌجب اتخاذها إلدارة المشروع الصؽٌر؟  س
 . إعداد وتنمٌة رجل األعمال بما ٌجعله قادر على إدارة مشروع صؽٌرة بكفاءة  -

الزٌادة السكانٌة تتطلب ضرورة التوسع فً الصناعات الصؽٌرة ألنها تحقق ـ  س: ما الذي تتطلبه الزٌادة السكانٌة والبطالة؟
 بالنسبة لرأس المالً المستثمر . امرتفع ااقتصادٌ ادعاب

ألنها تمثل النواة األساسٌة لتحقٌق التنمٌة الشاملة فً مصر، كما تسهم فً  - س : لماذا ٌجب تشجٌع المشروعات الصؽٌرة ؟
 توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البطالة . 

 فً مواجهة مشكلة البطالة . اشرح ذلك .  س: للمشروعات الصؽٌرة دورها
 وبالتلً تسهم فً حل مشكلة البطالة . المشروعات الصؽٌرة تسهم فً توفٌر فرص العمل للشباب وتوظٌفهم –
ألنها ال تحتاج إلى رأس مال كبٌر أو  - . المشروعات الصؽٌرة تحول المجتمع من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة وضح : س

 نولوجٌا هابلة ولذلك ٌمكن لكثٌر من األفراد القٌام بها مما ٌحوله إلى طاقة منتجة ولٌست مستهلكة فقط .مساحة أو حتى تك

 -: من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة
ٍَ ُِ٘زخد طظطِذ ٍَٟٝسَ حُظِٞٓغ ك٠ حُٜ٘خػخص حُٜـ٤َِس؛ ُٔخ ُٜخ ٖٓ ػخثٍي  ِٙ ػٔ إ ح٣ُِخىسَ حٌُٔخ٤ٗشَ ٍَٟٝٝسَ هِِن كَ

َِ  حهظٜخى١   َٔ ظَْؼ ْٔ ُٔ ٍِ حُ ِّ حُٔخ زش َُْأ  َٓطلٍغ رخُِّ٘ٔ

 ـ حَُٔحى رـ ) هِن () ٓ٘غ ـ ٍكٞ ـ ا٣ـخى (ٔ ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ؿٔغ ) ػخثي ( ) ػٞحثي ـ ػٞحثي ـ ػخثيٕٝ ( ٖ  ـ ٠ٓخى ) حُٜـ٤َس ( ) حٌُز٤َس ـ حُؼظ٤ٔش ـ حُٜٔٔش ( ٕ 

 : ٍَٟٝس حُظٞٓغ ك٢ حُٜ٘خػخص حُٜـ٤َس .  )ؿـ( ػَِ                   رخَُٔ٘ٝع حُٜـ٤َ ؟  )د( ٓخ حُٔوٜٞى

 )ى( ٓخًح ٣ليع ُٞ ػَٔ ًَ كَى ك٢ ٓـخٍ طوٜٜٚ ح١ٌُ ٣لزٚ ؟ 

ُٞ حُيٍٝ  خ ك٠ ح٫هظٜخى ح٠٘١ُِّٞ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ: حُٔظويٓش ٝحُ٘خ٤ٓش، ُٝوي كوَّوْض رؼ ًّٔ ح ٜٓ ًٍ طئىِّٟ حَُٔ٘ٝػخُص حُٜـ٤َسُ ىٝ

ُٜخ ٖٓ هٟٞ حٓظ٤ً٬ٍٜش ا٠ُ هٞس ٓ٘ظـٍش هح٣ٞ٤ٓ٥ش اٗـخُ ّٞ خ ك ّٔ ِٓ ٍَ حُؼوٞى ح٧ه٤َِس؛   هَّش ٬ّ حٍص ٛخثِشً ه٬

 ـ ٠ٓخى ) ٓوِيس ( ٕ(     ـ ٓؼ٠٘ ) ٛخثِشٔ:          أ ـ ٛخص ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣

 )د( حٛظٔض حُيٍٝ ح٣ٞ٤ٓ٧ش رخَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ، كٔخ ٗظ٤ـش ًُي ؟ 

 َٜ ا٠ُ حُظٞٓغ ك٢ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ؟ )ؿـ( ُٔخًح طلظخؽ ٓ

 )ى( ٓخًح ٣ليع اًح ُْ طٜظْ حُيُٝش رخَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ؟ 

ٍَ ُِ٘زخد طظطِذ ٍَٟٝسَ حُظِٞٓغ ك٠ حُٜ٘خػخص حُٜـ٤َِس؛ ُٔخ ُٜخ ٖٓ ػخثٍي  ِٙ ػٔ إ ح٣ُِخىسَ حٌُٔخ٤ٗشَ ٍَٟٝٝسَ هِِن كَ

ظَؼْ  ْٔ ُٔ ٍِ حُ ِّ حُٔخ زش َُْأ َِ حهظٜخى١  َٓطلٍغ رخُِّ٘ٔ َٔ 

 ق (رـ َٓحىف )ػخثي ( ) ٣ٍق ـ ٍرق ـ ٍحٔ : ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ أ

ٛش(ٕ َْ ٛش ـ رٍٞٛش ـ كَ َْ  ٗليحٍ ـ ح٫ٗلٔخٍ ـ ح٫ٗل٘خء ( ) ح٫ـ ٠ٓخى )حُظٞٓغ(ٖـ ٓلَى )كَٙ () كُ

 د ـ ٓخ ح١ٌُ طظطِزٚ ح٣ُِخىس حٌُٔخ٤ٗش ؟ ُْٝ ؟ 

 حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٔ٘ٝػخص حٌُز٤َس ٝحُٜـ٤َس . حًًَ ػ٬ػخ ٖٓ هٜخثٚ حَُٔ٘ٝع حُٜـ٤َ . ؿـ ـ طٜ٘ي حُز٬ى ٝؿٞى 

ُ ٫ ٣لظخُؽ ا٠ُ ٓٔخكٍش ًز٤ٍَس ٧ىحء ٗ٘خ١ٚ، ٫ٝ ٣لظخُؽ ا٠ُ  ٚ، ٝأَّٗٚ ِٔ َِ كـ ُٚ ك٠ ٛـ ، طظِو َٚ َُ رؼيس هٜخث ٣ٝظ٤ِٔ حَُُٔ٘ٝع حُٜـ٤

 ٍَ ٍَ ًز٤  ط٣ٞٔ

 ٤ٔخ ٣ؤط٢ :( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك أ

 ـ ؿٔغ ) ًز٤َ ( أًخرَ ـ ًزخٍ ـ ًزخثَ ( ٕـ ٓلَى ) هٜخثٚ ( ) ه٤ٜٜش ـ هخٙ ـ هخٛش ( ٔ

 د ـ ُٔخًح طٔؼَ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ٗ٘خ١خ حؿظٔخػ٤خ هخٛخ ؟

 ؿـ ـ ٤ًق طْٜٔ حَُٔ٘ٝػخص ح٤َُٜس ك٢ كَ ٌِٓ٘ش حُزطخُش ؟ ٝ ٓخ حُظٞحُٕ ح١ٌُ طليػٚ ؟ 

 ػخص حُٜـ٤َس ؟ ٝ ٓخ ػ٬هظٜخ رخُظ٤ٔ٘ش ؟ ى ـ ٓخ ح٧ٛ٘خف حُؼ٬ػش َُِٔ٘ٝ

ََ حُ٘ؼز٠ِّ  ّْ رظَحِع ٜٓ خ َُِٔ٘ٝػخِص حُٜـ٤َِس، حُظ٢ طٜظ ًّٔ ِٜ ُٓ ح  ًٍ َُ حُٜ٘خػخُص حُظو٤ِي٣شُ ٜٓي ٌ َ٘  ٝطُ

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

 ـ ٟخى " طٜظْ " ) طوزَ ـ طلْٜ ـ طَٜٔ ( ٕ    ـ َٓحىف " حُظو٤ِي٣ش " ) ح٫رظٌخ٣ٍش ـ حُٔؤُٞكش ـ حُظؼيى٣ش ( ٔ

 ( حًٓخّ حُوطؤ  ك٤ٔخ ٢ِ٣ :X)ٝػ٬ٓش حُٜٞحد أٓخّ( ✓ٟغ ػ٬ٓش))د( 

 ـ طٔؼَ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ٗٞحس ُظلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُ٘خِٓش ك٢ َٜٓ .         )       ( ٔ

 (        ـ ُْ طلون حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس رؼٞ ح٩ٗـخُحص ك٢ حُيٍٝ ح٣ٞ٤ٓ٧ش .       ) ٕ

 ) ؿـ ( ُٔخًح طؼي حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ٜٓٔش ؟ 
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٣ظ٤ِٔحَُٔ٘ٝع حُٜـ٤َ رؼيس هٜخثٚ، طلٚ ك٠ ٛـَكـٔٚ؛ ٝأثٚ ٫ ٣لظخؽ ا٠ُ ٓٔخكش ًز٤َس ٩ىحء  ٗ٘خ١ٚ، ٣٫ٝلظخؽ ا٠ُ 

 ط٣َٞٔ ًززَ، ًٔخ إٔ ػيى  حُؼخ٤ِٖٓ ك٠ ٌٛٙ حَُٔ٘ٝع  ه٤َِ 

 ٣٘لَى (. –٣لِض  -٣َرق « : ) ٣ظ٤ِٔ » ـ  ٓؼ٠٘ : ٔ  )أ( طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 ًز٤َ(. —ًؼ٤َ  —)ػظ٤ْ «: ه٤َِ » ـ  ٠ٓخىٖ   هخٙ(. -هخٛش  —)ه٤ٜٜش «: هٜخثٚ » ـ ٓلَىٕ

 ٟٝق ًُي. ٓ)ؽ( َُِٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس أ٤ٔٛش ًزَٟ                  )د( َُِٔ٘ٝع حُٜـ٤َػيس هٜخثٚ. حٌَٗٛخ...

ح ٜٓٔخ ك٢ ح٫هظٜخى ح٢٘١ُٞ ٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍٝ حُٔظويٓش ٝحُ٘خ٤ٓش، ُٝوي كووض رؼٞ حُيٍٝ  طئىٟ حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ىٍٝ

ح٣ٞ٤ٓ٧ش اٗـخُحص ٛخثِش ه٬ٍ حُؼوٞى ح٧ه٤َ  ٓٔخ كُٜٞخ ٖٓ هٟٞ حٓظ٤ً٬ٜش ا٠ُ هٟٞ ٓ٘ظـش ه٬هش ؛ رل٠َ ح٫ٛظٔخّ رخُٜ٘خػخص 

 حُٜـ٤َس .

 )حُؼوٞى (.ٓلَى :     :   ٠ٓخى :  )ٛخثِش (. ) أ( ٛخص ٓخ ٠ِ٣

 )د( ٓخ أٗٞحع حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ؟

 )ؽ( ٤ًق طلُٞض رؼٞ حُيٍٝ ح٣ٞ٤ٓ٥ش ا٠ُ هٞس ٓ٘ظـش ه٬هش ؟ 

 )ى( ٓخ حٌُٟ ط٘ظـٚ حُٜ٘خػخص حُظو٤ِي٣ش حُٜٔظٔش رخُظَحع حُ٘ؼز٢ ؟

 تسهم المشروعات الصفٌرة فً توفٌر فرص العمل للشباب  وتوظٌفهم؛ وبالتالً تسهم فً حل مشكلة البطالة

 ـ  مرادؾ ) تسهم (: ) تقلل ـ تساعد ـ تعانى (.  ) أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة لما ٌؤتً مما بٌن القوسٌن :
 ـ جمع ) الصؽٌرة ( ) الصؽار ـ الصؽابر ـ الصؽراء (   إقامة(. -ـ  مضاد) حل ( : ) إعاقة ـ إجابة 

 )ب( لماذا أصبحت المشروعات الصؽٌرة بارقة أمل للعدٌد من الدول ؟
 ج( ٌتمٌز المشروع الصفٌر بعدة خصابص. انكر اثنتٌن منها.)

 ( للمشروعات الصؽٌرة أهمٌة كبرى فى تحوٌل المجتمع من قوة استهبلكٌة إلى قوة منتجة. دبل على ذلك من خبلل دراستك للموضوع.) د

ة، ولقد حققت بعض الدول  تإدى المشروعات الصؽٌرة دورا مهما فً االقتصاد الوطنً لكثٌر من الدول المتقدمة والنامٌ
 األسٌوٌة إنجازات هابلة خبلل العقود األخٌر  مما حولها من قوى استهبلكٌة إلى قوى منتجة خبلقة 

 ) أ (  تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً : 
   العقٌد(. -)العقدة ـ العقد  «:العقود» ـ مفردٕ   الساعٌة نحوالتقدم(. -المتقدمة -المراد بها : )المتؤخرة « الدول النامٌة»ـ ٔ

 )ب( لماذا تعد المشروعات الصؽٌرة مهمة ؟
 )ج( ٌتمٌز المشروع الصؽٌر بعدة خصابص. انكر' اثنتٌن فقط.

 اًمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌلً : ×( اًمام العبارة الصحٌحة. وعبلمة)√( )د( ضع عبلمة)
 ( )   لصؽٌرة إلدارة مشروعه الصؽٌر.  اـ من المهم إعداد وتنمٌة مهارات رجل األعمال ٔ
 (        )                          ـ تقوم المشروعات الصفٌرة على المواد المستوردة من الخارج.ٕ

ولقد حققت بعض الدول األسٌوٌة إنجازات هابلة خبلل العقود األخٌرة ؛ مما حولها من قوى استهبلكٌة إلى قوى منتجة خبلقة 

 بالصناعات الصؽٌرة . بفضل االهتمام

 االقبال ( –الحرص  –* معنى " االهتمام  "        :  ) الرعاٌة تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :     -أ

 متخلفة ( –تقلٌدٌة  –مثٌل (       * مضاد " خبلقة "     : ) متؤخرة  –مثال  –* مفرد " أمثال  " :  ) مثل 

 تمثله المشروعات الصؽٌرة بتقدٌر خاص ومتمٌز ؟ لماذا ٌحظى النشاط االجتماعً الذي  -ب

 إالم تصنؾ المشروعات الصؽٌرة ؟ وما الذي تتطلبه الزٌادة السكانٌة ؟ -جـ 

 طي٣ٍزخص حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ
ِر،َ َالمتطوِّ ًِّ َالح اَللمشروعاِتَالصغٌرِة،َالتًَتهتّمَبتراِثَمصَرَالشعبىِّ اَُمِهّما الذيَوُتَشكُلَالصناعاُتَالتقلٌدٌُةَمصدرا

 ٌتمثُلَفىَإنتاِجَالعدٌِدَمنَالمنتجاتَِ
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 طموحَجارٌةَقصة
 حُٞكيس ٣َ١ن حَُٜ٘

٣ََّظ٤ْٖ رخُوخَٛس ٝىٓ٘ن؟ـ ٔ ِٓ ِؼ٤َّظ٤ْٖ  ْٔ ٣ٖٞ َؿ ٌْ ٍحص حُظ٠ أَىَّص ا٠ُ طَ َِّ  ٓخ حُٔز

ذ ر٤ٖ حُل ِٗ ِذ ػ٠ِ حُِو٬ف حُ٘خ  ٌَّخّ.ٖٓ أؿَ ٓٞحؿٜش حُلَٗؾ، ٝحُو٠خء ػ٤ِْٜ، ٝطٞك٤ي حُـٜٞى، ٝحُظَـّ

َ ك٠ أٟ ٓؼًَش؟ـ ٕ ْٜ َ طَْلو٤ِن حَُّ٘ ِٓ  ٓخ أَْٛ َػٞح

َ؛ رغ حٌَُح٤ٛش ٨ُػيحء، ٖٝٓ ٣ًِٞ رْٜ، ٝطٞك٤ي حُٜلٞف، ٝطؼزجش حُوِٞد ٤ُّٞ حُلَٜ، ٝحُو٬ٙ.  أْٛ ػٞحَٓ طلو٤ن حَُّٜ٘

٣ـ ٖ ِّ حُيِّ ٤َّ٘ن ػ َّٔخٕ، ٝحُ َ حُوَ ٌْ ِؼ٤َّظ٤ْٖ : أرُٞ ر ْٔ ٣ُِٖ ك٠ ٛخط٤ْٖ حُـ ٍِ َٕ ٖٓ حُزخ َ  ٜٓ٘ٔخ.ًخ ًُ َِكُٚ ػٖ  ًَُ ٓخ طَْؼ ًْ ٬َّّٔ.. ح  ٖ رٖ ػزي حُ

ح ٖٓ ػَٝطٚ ُِـٜخى ك٠ ٓز٤َ هللا ٝح١ُٖٞ. - ًَ َّٔخٕ : طخؿَ َٜٟٓ ًٝ َٓٝءس ٜٝٗخٓش، ٍٛي ؿًِءح ًز٤  أرٞ رٌَ حُو

٬َّّٔ: ػخُْ ًز٤َ، ُػَف رخَُٜحكش ٝحُ٘ـخػش ٝحُـَأس، ٫ ٣وخف أكًيح، ٫ٝ ٣و٠٘  - ٣ٖ رٖ ػزي حُ ِّ حُيِّ  ا٫ هللا.ػ

ق ًُي.ـ ٗ ِّٟ ًِْ حُٔٔجٍُٞ ػٖ ٍػ٤ظٚ.. ٝ ٣ٖ ًًٗٔٞؿخ ٤١ِّزًخ ُِلخ ُْ حُيِّ  ًخٕ ٗـ

ُوي ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ًًٗٔٞؿخ ٤١زًخ ُِلخًْ حُٔٔجٍٞ ػٖ ٍػ٤ظٚ؛ ٣زيٝ ًُي ك٠ اه٬ٛٚ، ٝكَٛٚ ػ٠ِ ا٬ٛف حُز٬ى، ٝح٫ٛظٔخّ ر٘جٕٞ 

 ٍػ٤ظٚ، ٍٝى حُٔظخُْ، ٝطؼ٤َٔ ٓخ أكٔيٙ حُؼخىٍ ٝكخ٤ٗظٚ.

كٚ اُِحَءْٛ؟ ـ٘ َّ خ طَٜ َٓ َق حُلخهِي٣ٖ؟ ٝ ْ٘ ًَ ِطخٕ  ُّٔ ظَطخع حُ ْٓ  ٤ًَْق ح

 حٓظطخع حُِٔطخٕ ً٘ق ٛئ٫ء حُلخهي٣ٖ ػٖ ٣َ١ن ػ٤ٞٗٚ ٍٝؿخُِٚ، ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣وزَٝٗٚ رٌَ ٛـ٤َس ًٝز٤َس. -

 ٝهي هخّ رخُوزٞ ػ٤ِْٜ، ٜٝٓخىٍس أٓٞحُْٜ، ٝهظَ ػيى ْٜٓ٘. -

٤ذ حُـ ٙ ـِ ٖ أ١ََْحف ح٫طِّلخم حَُؼ َْ ُػيَّ َٓ  ؟ػـ٤زخٌٟ ُػوي ك٠ ىٓ٘ن؟ ُِٝ

٣ٖ. - حُٜخُق آٔخػ٤َ. - َّٝ  حُلَٗؾ، ٝٛخكذ كٔٚ، ٝٛخكذ كِذ. ٝهي ُػيَّ حطِّلخهًخ ػـ٤زًخ؛ ٧ٗٚ حطلخم ر٤ٖ ٗو٤٠٤ٖ ٝػُي

ق ًُي.ـ 3 ِّٟ كًخ.. ٝ َِّ ٘ ُٓ ّي ح٫طِّلخم حُؼـ٤ذ ك٠ ىٓ٘ن ٓٞهِلًخ  ِٟ  َِْٜ٘١ُٞ ٕٞ ُٜ هق حُٔوِِ َٝ 
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ٟي ٌٛح ح٫طلخم ٓٞهلًخ َٓ٘كًخ؛ كوي ػخٍ ٗؼذ َٜٓ، ٝٛذ أػ٠خء ؿٔؼ٤ش حُوخَٛس ٣ٔظَٜهٕٞ ح٤ُِٖٔٔٔ، ٝهق حُٔوِٜٕٞ ١ُْٜٞ٘ 

 ٣ٝيػْٜٞٗ ا٠ُ حُـٜخى ك٠ ٓز٤َ هللا، ٝحُظزَع رخُٔخٍ ٝحُ٘لْ ُٔلخٍرش حُلَٗؾ، ًٌُٝي كؼَ أػ٠خء ؿٔؼ٤ش ىٓ٘ن.

ٔخِػ٤َ.. ُٔخـ 3 ْٓ خُِق ا َّٜ ّي حُ ِٟ ن  ْ٘ يٍٝ أََٛ ِىٓ ُٛ  ُٕ ىحى َؿ٤ِخ ُْ  ًح؟ح

ٔخػ٤َ؛ ٧ٗٚ ٓٔق ُِلَٗؾ ريهٍٞ ىٓ٘ن َٝٗحء ح٧ِٓلش ٝأىٝحص حُلَد، ٝهي  ْٓ ُوي حُىحى ؿ٤ِخٕ ٛيٍٝ أَٛ ىٓ٘ن ٟي حُٜخُق ا

خ ىكغ ح٤ُ٘ن  َّٔ ِٓ ا٠ُ حُـَٜ رلظٞحٙ ػ٠ِ ٓ٘زَ حُـخٓغ ح٧ٟٓٞ، ٝهطغ حُيػخء «ػِ حُي٣ٖ رٖ ػزي ح٬ُّٔ»أكظ٠ حُؼِٔخء رظل٣َْ ًُي؛ 

َىٙ ا٠ُ َٜٓ. ٩ٓٔخػ٤َ ك٠ هطزش حُـٔؼش؛ ََ  كخػظوِٚ آٔخػ٤َ، ػْ أكَؽ ػ٘ٚ طلض ٟـ٢ حُـٔخ٤َٛ، ١ٝ

ح ػ٠ِ حُٜخُق آٔخػ٤َ. ٟٝق ًُي.ـ 3 ًِ ح ػ٣ِ ًَ  كووض َٜٓ ٜٗ

َّ آٔخػ٤َ ا٠ُ  خُق آٔخػ٤َ، ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ؿ٘ٞى حُلَٗؾ، ِٝٛٓض ؿ٤ٖ حُ٘خّ، ٝك ّٜ ح؛ كوي حٗظَٜص ػ٠ِ حُ ًَ ح ًز٤ ًَ كووض َٜٓ ٜٗ

خُق آٔخػ٤َ ا٠ُ ؿ٤ٖ َٜٓ.ىٓ٘ن.  ٝهي طلون رل٠َ ح٠ٗ ّٜ  ٔخّ حٌُؼ٤َ ٖٓ ؿ٤ٖ حُ

ق ًُي.ـ ٓٔ  ِّٟ ُٜٔخ.. ٝ ْٗظِٜخٍحص، َكيع ٓخ ٣ئُٔ ٍ رخ٫ َس حُيُّ ـَ َٗ ٝ ٖ٣ ْ حُيِّ ـْ َِس أْكَحف َٗ ْٔ  ك٠ِ َؿ

ٍ رخ٫ٗظٜخٍحص كيع ٓخ ٣ئُٜٔٔـخ؛ ك٤غ ٓـــخص حرٜ٘ٔـــخ )ه٤َِ(، ٝكخٍٝ ٗـْ حُي٣ٖ  طول٤ق ك٠ ؿَٔس أكَحف ٗـْ حُي٣ٖ ٝٗـَس حُيُّ

 أكِحٕ ٗـَس حُيٍ.  

ن. -  ػَِِّ ُٔخ ٣ؤط٠:ـ ٔٔ ْ٘ ِٓ َِٛس ِٝى ٣ظ٤ْٖ رخُوَخ َِّ ِٓ ِؼ٤َّظ٤ْٖ  ْٔ ٣ٖٞ َؿ ٌْ  َط

  .حُز٬ى ٝطل٣ََ حُلَٗؾ، ُٝٔوخٝٓش حُٜق ُظٞك٤ي ٝىٓ٘ن؛ رخُوخَٛس ٣َٓظ٤ٖ ؿٔؼ٤ظ٤ٖ ط٣ٌٖٞ طْ -

ٍ رؼيّ حُوَزٞ ػ٠َِ ح٧َُٓحء، ٖٝٓ ر٤ِْٜ٘ )َىحٝى(. - َس حُيُّ ـَ َٗ ْأٟ  ىحٝى »ػيّ حُوزٞ ػ٠ِ ح٧َٓحء، ٖٝٓ ر٤ْٜ٘ «ٗـَس حُيٍ»ٍأص  - ٍَ

 ؛ ًٓ٘ؼخ ُ٪ػخٍس ٝحُظؼٜذ ، ُٝظٜيثش حُٔٞهق، كظ٠ ٣ظْ أهٌْٛ ٝحكًيح رؼي ح٥هَ ك٠ ٛيٝ«

 أك٬ّ ح٧َٗحٍ

؟ـ ٔ ٍِّ ٠ء حُظخؿَ حُٜو٠ِ؟ ٝرٔخًح ػوَّزض ٗـَس حُي ـِ َْ ػََِّ حُلخؿُذ ٓ  رِ

ْلوش ٣َ٣ي إٔ ٣ؼويٛخ ٓؼْٜ.ػَِ حُلخؿُذ ٓـ٠ء حُظخؿَ رؤٗٚ ٣لَٔ  َٛ ٤شً ك٠  ِٛ ْٞ ػِِض ٗـَس حُيٍ ًُي روُٜٞخ: ُؼِٚ ؿخء ك٠ أَٓ  - ط

ظول٤ًخ ك٠ ُٟ حُظـخٍ؛ كظ٠ ٣ٌٕٞ رؼ٤ًيح ػٖ ٓٞح١ِٖ حُ٘زٜخص. ُٓ  هِط٤َ ؿ٤َ حُظّـخٍس، ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٍؿخٍ حُِٔي ؿخء 

 رْ طؼَِ ٤َٓ ٗـْ حُي٣ٖ ا٠ُ ٍأٟ ٗـَس حُيٍ؟ـ ٕ

ؼخٛيحص.ٓخٍ حُُِٔي ا٠ُ ٍأٟ ٗ ُٓ و٤ِش حُٞى ٝح٫كظَحّ ٝح٫ُظِحّ رٔخ أُرَّ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ  ِٛ  ـَس حُيٍ؛ ٧ٕ حٌُٟ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ِٓي 

ٛخ ػ٠ِ حُِِٔي َٗـْ حُي٣ٖ؟ـ ٖ َُ ؟ ٝٓخ أػ َُ ٕٞ حَُٓخُش حُظ٠ ؿخَء رٜخ حُظخؿ ُٔ حَُٓخُش حُظ٠ ؿخء رٜخ حُظخؿَ طظليع ػٖ كِٔش  -ٓخ ٠ْٓ

ح ٖٓ حُلَ ًَ  ٗؾ حُطخٓؼ٤ٖ ك٠ حُز٬ى، ِٓٝىس رخ٬ُٔف ٝحَُؿخٍ ٝحُؼظخى.ك٤َٔٗش ٟؤش ا٠ُ َٜٓ، ط٠ْ ًؼ٤

َّْ رخُـِّٞ، كؤٓ٘يطٚ  - َٛ ، ٝأػخى حُ٘ظَ ك٠ «ٗـَس حُيٍ»ًٝخٕ أػَٛخ ٝحًٟلخ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ، كـؼَ ٣ظوِذ ك٠ كَحٗٚ ؿخٟزًخ، ٝ

 «..٣ُْٞ»: ُؼذ ح٤ُ٘طخٕ رَأّ خٍ حَُٓخُش، ٝه

ٙ؟ٓخ حٌُٟ ؿؼَ حُِٔي ٗـْ حُي٣ٖ ٣ظَِٔٔ ك٠ كَحٗـ ٗ ُِّ ـ٠َُذ ٣ٜ طَِٔٔ حُُِٔي ك٠ كَحٗٚ، ِٝٛٙ حُـ٠ذ؛ ٖٓ ٝهغ حُوزَ حٌُٟ  ٚ ٝحُ

َّٔخروش. خ ُِٜحثْٜٔ ٝكِْٜ٘ ك٠ ك٬ٔطْٜ حُ ًٓ و٤ِش، ٖٓ إٔ )٣ُْٞ( ِٓي كَٗٔخ حٓظؼي ُـِٝ َٜٓ حٗظوخ ِٛ ْ٘ظٚ ٍٓخُشُ ِٓي  َّٔ  ط٠

َْ ٍى ػ٠ِ ِٓي ٛو٤ِّشـ ٘ ٍٓٞ حُٜو٠ِ؟ ٝرِ ََّ ُْ حُي٣ٖ ُِ َْ أَٓ حُُِٔي ٗـ  ؟رِ

ََ ُٚ رـخثِس ًز٤َس، ٝهِؼش ؿخ٤ُش، ًٔخ رؼغ رَِٓخُش طوي٣َ ُِٔي ٛو٤ِش.  أٓ

 خ ٠ٕٓٔٞ حُوزَ حٌُٟ كِٔٚ حُلٔخّ حُِحؿَ ا٠ُ َٜٓ؟ـ ٓٙ

ح رخُوزَ ا٠ُ َٜٓ، ٝإٔ ٣٘خىٟ ك٠ حُـ٘ٞى رخَُك٤َ ٖٓ حُـي ا٠ُ ى٤ٓخ١ ُٔٞحؿٜش حُـِحس. ًٍ َُ كٞ ُّ حُِحؿ  أَٓ ٗـْ حُي٣ٖ رؤٕ ٣ط٤َ حُلٔخ

ََّ ـ 3  ٍ حُُِٔي حُوَٝؽ ٓغ ؿ٘ٞىٙ ٍؿْ ٗيَِّس ػِظٚ؟ ٤ًٝق هَؽ؟ُٔخًح ه

هٍَ حُِٔي حُوَٝؽ ٓغ ؿ٘ٞىٙ ٍؿْ ٗيس ػِظٚ؛ ٤ُٜ٘ي حُٔؼًَش ػ٠ِ ٍأّ ؿ٤٘ٚ، ٣ٝيكغ ؿ٘ٞىٙ رَٝكٚ ٝػِٓٚ، ٤ُٜٝ٘ي حَُٜ٘ 

٤َّش ٝحُ٘ـخػش ٝح٩هيحّ، ٝهي هَؽ حُِٔي ٗـْ حُي٣ٖ ٓغ حُـ٤ٖ ٓل٫ًٞٔ ػ٠ِ ِٔ . حُؼظ٤ْ، ٣ٝزغ ك٠ ؿ٘ٞىٙ حَُل َ  ٣َٓق  خ ٣َٓ  ٓللَّش ًؤَّٜٗ

.)ٖ٤ ِٔ حِك ََّ ُْ حُ ك ٍْ ُٛٞ أَ َٝ َ  كخكِظًخ  ٍ: ٫ طَوخك٠ِ )كخهلل َه٤ َِس حُيُّ ـَ َ٘ ُ ٖ٣ ْ حُيِّ ـْ  هَخٍ حُِِٔي ٗ

٣ٌََٔش؟ـ 3 ٜخى ٗـْ حُي٣ٖ رٌٜٙ ح٣٥ش حُ ْ٘ َْ ٣ُٞك٠ حٓظِ  رِ

 ُٖ ٣ظو٠ِ ػْٜ٘.حٓظٜ٘خىٙ رٌٜٙ ح٣٥ش ٣ٞك٠ روٞس ا٣ٔخٗٚ، ٝٗـخػظٚ، ٝػوظٚ رخهلل، ٝإٔ هللا 

 حٓظؼيحى ُِوظخٍ
َّْ ح٫طِّلخُم ػ٤َِْٜخ؟ـ ٔ خ حُوطّش حَُّظ٠ِ طَ َٓ ٚ ا٠ُِ ِى٤َٓخ١؟ ٝ ظٞؿِّ ُٔ ٤ْٖ حُ ـَ ٙ ُو٤ِخَىِس حُ ٍُ َّْ حْهظ٤ِخ ٌِٟ طَ ٖ حَُّ َٓ 

َ٘ي ى٤ٓخ١  - ٔ حُوطش حُظ٠ طْ ح٫طلخم ػ٤ِٜخ: - طْ حهظ٤خٍ ح٤ٓ٧َ كوَ حُي٣ٖ رٖ ٤ٗن ح٤ُ٘ٞم ُو٤خىس حُـ٤ٖ. - رخ٧ِٓلش ٝحٌُه٤َس طُل

ٌَّ٘ض حُلَٗؾ ٖٓ حُٜٔٞى أ٣خّ حُِٔي حٌُخَٓ. - ٕ ٝح٧هٞحص. ََّ ح٧هطخء حُٔخروش حُظ٠ ٓ  إٔ ٣ظلخ٠ٗ ً

 إٔ ٣ٍِ٘ رـ٤٘ٚ ػ٠ِ حُزَ حُـَر٠ ٤َُِ٘؛ ٤ُؼٞم طويّ حُلَٗؾ ا٠ُ ى٤ٓخ١. - ٖ

 ص ٝحُـيٍ ٝحُو٤خٗش.حُلٌٍ ٖٓ حُ٘خثؼخ - ٘  حرظـخء ٝؿٚ هللا طؼخ٠ُ، ٍٝكغ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِـ٤ٖ. - ٗ

٣ٖ ك٠ كَرٚ ٓغ حُل٤٤َٖٔٗ؟ـ ٕ ِطخٕ َٗـْ حُيِّ ُّٔ َٕ ٣ٞىُّ حُ خًح ًخ َٓ 

 ًخٕ ٣ٞى إٔ ٣وٞى حُٔؼًَش ر٘لٔٚ، ٣ِٝظو٠ رخُل٤٤َٖٔٗ، ٣ٝظوَد ا٠ُ هللا رَأّ ٣ُْٞ، ٫ُٞ حَُٔٝ ُٜٝٗق ح١٧زخء.
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َّْ ًخٕ حُِٔطخٕ هخثلًخ؟ ٝٓخًح ًخٕ ٍى ٗـَس حُيٍ؟ـ ٖ ِٓ 

ح ٤ً٘ٓؼخ أٓخّ ح٧ػيحء.. ًٝخٕ ًخٕ حُِٔطخٕ هخثلً  َ٘ذ ر٤ٖ ح٧َٓحء ٣ِٝٔم حُٞكيس حُظ٠ طوق ّٓيً خ ٖٓ حُلَهش ٝحُو٬ف ٖٓ رؼيٙ، ٝٓخ ٤ٓ٘

ٍى ٗـَس حُيٍ ػ٤ِٚ : اٗٚ ٓٞف ٣ٌٕٞ ك٠ حُٔؼًَش، ٣ط٤َ ٤ٓلٚ ٍهخد ح٧ػيحء، كٌَ ٣ي ٖٓ ؿ٘يٙ ٣يٙ، ًَٝ ٤ٓق ٖٓ ح٤ُٔٞف ٤ٓلٚ، 

ح هلل ٝى٣٘ٚ.ُٝٚ ػٞحد رويٍ ح٧ُٞف حَُٔ٘ٔس ا٠ُ حُ ًٍ  ٔؼًَش كزًّخ ك٤ٚ، ٝحٗظٜخ

َْ َىػخ ـ ٗ ٌٍَّٙ ؟ ٝرِ َّْ ك ِٓ ٛخٙ؟ ٝ ْٝ ح، ٝىحػ٤ًخ ُٚ. كَزِْ أَ ًٍ ٌِّ ل ُٓ ٤ًُٛٞٓخ، ٝ حص  ََّ َٗي ػ٠َِ ٣ِي كَْوَ حُي٣ِّٖ ػ٬َع ٓ ي ٣َيٙ ٝ  ُٚ؟َٓ

ٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ُِـ٘ٞى. - َُّ  أٝٛخٙ رؤٕ ٣٘ظَ ا٠ُ ٝؿٚ هللا، ٣ٝؼظٔي ػ٤ِٚ، ٣َٝكغ حُ

 ٝىػخ ُٚ رخُظٞك٤ن. -   حُ٘خثؼخص.ٝكٌٍٙ ٖٓ  -

ى؟ـ ٘ ََّ ح ًخٕ حُ ًَ ٖ هَِحءس ٍٓخُش ٣ُْٞ؟ ٝٓخ ِٓ ُٕ ًخطِزَٚ رؼي إٔ كََؽ  َْ أََٓ حُِٔطخ َ رخَُى ػ٠ِ ٍٓخُش ٣ُْٞ، رِ ِـّ أَٓ حُِٔطخٕ ًخطزٚ إٔ ٣َُؼ

ًٜخ ُِِٔي ٣ُْٞ ٝؿ٤٘ٚ، ٓغ حَُكٞ ٌَُ ٓخ ١ِزٚ ك٠ ٍٓخُظٚ. خ ػ٤٘لًخ ٓٞؿ ًٓ  ٝط٠ٖٔ حَُى ٬ً

خ ـ ٙ ف؟َٓ ََّ ٤ًَق طَٜ ِطخٕ ػ٠َِ حُِِٔي ٣ُُْٞ؟ ٝ ُّٔ  ١خٍ ٛٞحد ٣ُْٞ، ٝأٛيٍ أَٓٙ رزيء حُٔ٘خٝٗش ر٤ٖ حُـ٤٘٤ٖ.أَػَ ٍى حُ

ٞحَؿٜش حُل٤٤ََٖٔٗ؟ـ 3 ُٓ  ٖ ِٓ ِي٣ي حُوَِن  َٗ  ٖ٣ َْ ًخٕ كَوَ حُيِّ ُِ 

خ ؿؼِٚ ٣ٔؤٍ ٗل َّٔ ِٓ َْ طؤهَص ٍٓخثَ حُِٔطخٕ؟ ًخٕ كوَ حُي٣ٖ ٗي٣ي حُوِن ُظؤهَ ٍٝٛٞ ح٩ًٕ ا٤ُٚ ٖٓ حُِٔطخٕ رخ٫ٗظزخى؛  ُِ : ٚٔ

ََّ حُلٔخّ، أّ طُٞك٠ِّ حُِٔطخٕ؟ ٖٝٓ حٌُٟ ٤ٓوِلٚ، ٣ٝظ٠ُٞ رؼيٙ حُلٌْ؟ َٟ  أ

كٚ؟ـ 3 َُّ ح طََطَّذ ػ٠َِ طَٜ ًَ َُ حُي٣ِّٖ؟ ٝٓخ ف كو ََّ طوٜوَ ٝطَى ى٤ٓخ١ ٛٞ ٝؿ٤٘ٚ ا٠ُ أّٗٔٞ ١٘خف؛ ٤ُ٘خٍى ك٠ حهظ٤خٍ حُِٔطخٕ ٤ًَق طَٜ

َٝٓػخٕ ٓخ حٗظَ٘ حُوزَ ك٠ حُوخَٛس؛ كوَؽ حُ٘خّ ػ٠ِ ٝؿْٜٞٛ ٖٓ حُلِع، كخ٤ِٖٓ «.. ى٤ٓخ١ »َ حُـي٣ي؛ ٝطَطذ ػ٠ِ ًُي كِع أٛ

٤ُِٖٝ ك٠ حُ٘ٞحٍع، ٛخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٝؿْٜٞٛ. َْ َٜ ُٓ  ٓظخػْٜ 

٣ٖ؟ـ 3 ف كَْوَ حُيِّ َُّ ٖ طٜ ِٓ  ٖ٣ ِطخٕ َٗـْ حُيِّ ُّٔ هق حُ ْٞ َٓ  ٓخ 

 ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ ح٧َٓحء ا٠ُ حُٔلخًٔش.ؿ٠ذ حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ؿ٠زًخ ٗي٣ًيح، ٝأَٓ رظوي٣ْ كوَ حُي٣ٖ 

 ٤ًَق حٗظَٜض حُْٔؼًَش ر٤ٖ كوَ حُي٣ٖ ٝحُل٤٤َٖٔٗ؟ـ ٓٔ

 حٗظٜض ريهٍٞ حُلَٗؾ ى٤ٓخ١ ٝحكظ٬ُٜخ، رؼي إٔ طوٜوَ ؿ٤ٖ كوَ حُي٣ٖ، ٝرؼي إٔ ٛـَٛخ ٌٓخٜٗخ.

 حُٔ٘وٌس
ِْْ؟ـ ٔ ُْ ٖٝٓ َٓؼٚ؟ َٝٛ طلوَّن حُُل ُْ حُُِٔي ٣ُٞ َْ ًخٕ ٣ْلِ ٖٝٓ ٓؼٚ ٣لِٕٔٞ رخكظ٬ٍ َٜٓ ٝحَُ٘م حُؼَر٠؛ ًخٕ حُِٔي ٣ُْٞ  -رِ

 ُْ ٣ظلون كِْٜٔ؛ ٧ٕ حُؼَد ِْٛٓٞٛ، ٝه٠َٞح ػ٠ِ أك٬ْٜٓ. - ُٜ٘ذ ه٤َحطٜخ.

ُْ ٖٓ حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ك٠ ًظخرٚ؟ـ ٕ ١ِذ حُِٔي ٣ُْٞ ٖٓ حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ك٠ ًظخرٚ إٔ ٣ِْٜٔٔ حُز٬ى؛ ٓخًح ١َِذ حُُِٔي ٣ُٞ

 حُِٔطخٕ ٍكٞ ٌٛح حُٔطِذ ربَٛحٍ، ٍّٝى ػ٤ِٚ رخُظٜي٣ي ٝحُٞػ٤ي. ٤ُ٘ـٞ ر٘لٔٚ ٝأِٛٚ، ا٫ إٔ

ُْ حُي٣ٖ رؼي إٔ رَِؾ حٍُٜٔ٘ٞس؟ـ ٖ ُٕ ٗـ ََ حُِٔطخ َْ أٓ  رِ

َٓظَٙ رخ٧ٓظخٍ ٜٝٗذ حُٔـخ٤ٗن ػ٤ِٚ. َّ ػ٠ِ حُزلَ، ٝ ِط ُٔ  أَٓ حُِٔطخٕ رب٬ٛف حٍُٔٞ حُ

ظؼيحى ٬ُٔهخس حُلَٗؾ؟ـ ٗ ْٓ َّْ ح٫ لِٔش رخَُؿخٍ ٝحُؼظخى، ٝأهزَ حُٔظطٞػٕٞ ٖٓ أٍؿخء حُز٬ى ًِٜخ ك٠ ح٣َُٜٔش ٓ حُٔٞح٢ٗؿخءص ٤ًق ط

 كٔخٓش ٝػِّ، ٣زـٕٞ حُـٜخى ك٠ ٓز٤َ هللا.

 ٓخًح هخُض ٗـَس حُيٍ ك٤ٖ أكٔض ريٗٞ أؿَ حُِٔطخٕ؟ ٝػ٬ّ ٣يٍ ٌٛح حُوٍٞ؟ـ ٘

ِّٞ أؿَ حُِٔطخٕ، ٝٓخ ٤ٌٕٓٞ ػ٤ِٚ ح٧َٓ ُٞ ٓخص: إ ح١ُٖٞ أرو٠ ٖٓ  ح٧ٗوخٙ. ٣ٝيٍ ٌٛح حُوٍٞ ػ٠ِ هٞس هخُض ػ٘يٓخ أكٔض رُيُٗ

ُّٛذ حُؼيٝ  اٍحىس ٗـَس حُيٍ ٍٝؿخكش ػوِٜخ، ٝطوي٣َٛخ ُِظَٝف حُلَؿش حُظ٠ طَٔ رخُز٬ى، ٝٓخ ٣ـذ ػ٤ِٜخ ٗلٞ ١ٜٝ٘خ ك٠ ُلظش طؤ

 ٬ُٗو٠خٝ ػ٠ِ حُز٬ى.. ٝهي طٌٔ٘ض رلٖٔ طَٜكٜخ ٖٓ اٗوخً حُز٬ى ٖٓ ح٤ٜٗ٫خٍ.

ٍِّ ك٠ ٓٞهِل٤َْ ـ ٙ ؼْض ٗـَسُ حُي ِٟ ي٣يٟ حُٜؼٞرش ػ٘ي ٝكخس حُِٔطخٕ ُٝ َٗ  ٟٝلٜٔخ. -ٖ 

 حُٔٞهق ح٧ٍٝ: ٓٞهلٜخ ٖٓ ُٝؿٜخ، ٝكِٜٗخ ػ٤ِٚ، ًٝظٔخٜٗخ ٓ٘خػَٛخ، ٝػيّ َٗ٘ هزَ ٝكخطٚ، ٝح٫ٓظؼيحى ُِوخء ح٧ػيحء.

خ١، ٝح٫ٓظؼيحى حُٔٞهق حُؼخ٠ٗ: ٓٞهلٜخ ٖٓ ح٧ػيحء ٝحُلخهي٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣ظَرٜٕٞ رْٜ ك٠ حُيحهَ، ٝٓٞحؿٜش ح٧ػيحء ح٣ٌُٖ حكظِٞح ى٤ٓ

ٞح ػ٠ِ حُز٬ى.. ٝهي رَػض ك٠ ٌٛح ح٫ٓظؼيحى، ٝكووض حٗظٜخٍحص  ُِٔؼًَش حُلخٓٔش ك٠ حٍُٜٔ٘ٞس ٟي حُلَٗؾ ح٣ٌُٖ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣٘و٠ُّ

َ حُِٔي  ْٓ  «.٣ُْٞ»ٍحثؼش، ٖٓ ر٤ٜ٘خ أَ

 ر٤ِّٖ ًُي. -أػزظض ٗـَس حُيٍ كٌٔش حَُٔأس ٝكٖٔ طَٜكٜخ ـ 3

 ٝكٖٔ طَٜكٜخ؛ ٣ظ٠ق ًُي ك٤ٔخ ٠ِ٣:كٌٔش حَُٔأس  «ٗـَس حُّيٍ»أػزظض 

 ط٣َٜق ٗجٕٞ حُيُٝش ًٔخ ُٞ ًخٕ ك٤ًّخ. -             «.ٗـْ حُي٣ٖ»اهلخء هزَ ٓٞص  -

 طؼ٤٤ٖ هخثي ُِـ٤ٖ. -                     ُِز٬ى. َٗػ٢طؼ٤٤ٖ ِٓي  -

 ٠ حُؼخ١لش.كٞم ح٧كِحٕ، ٝطـ٤ِذ حُؼوَ ػِ حُظٔخ٢ٓ -          ط٤ٜجش حُز٬ى ٝاػيحىٛخ ُِٔؼًَش. -

َِٗؾ؟ـ 3 َُ ٓٞص حُِٔطخٕ؟ ٝٓخ أػَُٙ ػ٠ِ حُل د هز ََّ يس ؿ٤خرٚ ٝحٗوطؼض أهزخٍٙ، ٝػَخٍ ٓظ٠ طٔ ُٓ د هزَ ٓٞص حُِٔطخٕ رؼي إٔ ١خُض  ََّ طٔ

ٔٞح ح٧ْهزخٍ. ّٔ َّّ حُُؼ٤ٕٞ ٝحُـٞح٤ْٓ ٤ُظ٘ ٝهي حٗظي كَف حُلَٗؾ ػ٘يٓخ  - ك٠ٍٞ حُ٘خّ، ٝحٗظيص ٍؿزظْٜ ك٠ ٓؼَكش حُلو٤وش، ُٝى

ٍْٜ٘ٞس. ػِٔٞح ى ا٠ُ حُٔ َّ ٞص هخثيْٛ ٣ؼِٖ حُظل َٛ  ٟ ّٝ  رٔٞص حُِٔطخٕ، ٝى
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 ح٤ُٜٔيس
 ٓخ ٠ٕٓٔٞ حَُٓخُش حُظ٠ أٍِٜٓخ حُِٔي ٣ُْٞ ا٠ُ َٓؿ٣َض؟ ٝٓخ أػَٛخ ػ٤ِٜخ؟ـ ٔ

 ح٫طـخٙ ا٠ُ كخٌٍٍٓٞ ٝحٗظِحػٜخ. -            ٓو١ٞ ى٤ٓخ١ ك٠ ٣يٙ. - طليع ٣ُْٞ ك٠ ٍٓخُظٚ ػٖ:

 ٍهش حُٜٞحء، ٝؿٔخٍ حُطز٤ؼش. -        ٫هخٙ ٖٓ ٗيس حُٔوخٝٓش. حٗط٬هٚ ا٠ُ حُوخَٛس، ٝٓخ -

 ٗـَس حُيٍ، ٝٗ٘خ١ٜخ، ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ اىحٍس ٗجٕٞ حُز٬ى. -  ٗ٘خ١ حُ٘خّ ٍؿْ ٤ٛخْٜٓ ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ. -

 أٗٚ ٤ِٓٔي َٜٓ، ٤ٓٝويّ ُِٝؿظٚ ٗـَس حُيٍ ؿخ٣ٍش ُٜخ. -

 طؼـذ حُِٔي ٣ُْٞ ك٠ ٍٓخُظٚ ٖٓ حُؼَد.. ٟٝق ًُي.ـ ٕ

 ذ ٣ُْٞ ٖٓ ػيّ ط٤ِْٔ حُؼَد، ٝػِْٜٓ ػ٠ِ حُوظخٍ ٜٓٔخ ًِلْٜ ًُي.طؼـ 

 ٤ًق ًخٗض ٗـَسُ حُيٍ طُِؼي حُوط٢ ُِٔؼًَش؟ـ ٖ

غ حُـ٘ٞى، ٝطيكغ حُوطزخء ا٠ُ حُوٍٞ، ٝطظِو٠ ح٧ٗزخء ٖٓ  ِـّ ًخٗض ٗـَس حُيٍ طؼَٔ ىحثزش حُلًَش؛ طََٓ ح٧هزخٍ ا٠ُ حُز٬ى، ٝط٘

 ُـٞحثِ، ٝط٘ـغ حُليحث٤٤ٖ ٝطيكؼْٜ ا٠ُ حُؼَٔ، ٝطزغ ك٤ْٜ ٍٝف حُظ٠ل٤ش ٝحُليحء.ؿٞحٗذ حٌُِٔٔش، ٝطَِؼُي ح٧رطخٍ رخ

 ٗـَس حُيٍ ُهِِوض ٖٓ كي٣ي؛ ٫ طٌَ ٫ٝ طَٔ.. ػ٬ّ طيٍ طِي حُؼزخٍس ٖٓ ٗو٤ٜظٜخ؟ـ ٗ

 كٖٔ حُظَٜف ػ٘ي ح٧ُٓخص. -        هيٍطٜخ ػ٠ِ ٟز٢ حُ٘لْ. -   رؼي ٗظَٛخ. - ٌٛٙ حُؼزخٍس طيٍ ػ٠ِ: 

 حُويٍس حُلخثوش ػ٠ِ ٟٝغ هط٢ حُلَد. -         كٖٔ حُظوط٢٤ ٝح٩ىحٍس. -     ٝحُِزخهش. حُ٘ـخػش -

 كذ حُؼَٔ، ٝهٞس حُظلَٔ، ٝحُٜزَ ػ٘ي حُٔلٖ. -            حُيهش ك٠ طير٤َ ٗجٕٞ حُيُٝش. -

َُ رٜخ؟ـ ٘  ٓخ ح٧هزخٍ حُظ٠ ًخٗض طظِوخٛخ ٗـَسُ حُيٍ أػ٘خء حُٔؼًَش؟ ٝٓخًح ًخٗض طلؼ

ًخٗض طزؼغ رٜخ ا٠ُ حُوخَٛس؛ ٠ً طٜـية حُ٘لّٞ،  - َس حُيٍ طظِو٠ أهزخٍ ح٫ٗظٜخٍحص، ٝٓخ أكَُٙ حُـ٤ٖ ٖٓ رط٫ٞص.ًخٗض ٗـ -

 ٝطَكغ حَُٝف حُٔؼ٣ٞ٘ش ٧ر٘خء حُ٘ؼذ، ٝط٘ـغ حُ٘خّ ػ٠ِ حُـٜخى، ٝطزغ حُل٤ٔش ٝحُلٔخّ ك٠ ٗلْٜٞٓ.

َّ حطلن ٓغ هٞحىٙ؟ـ ٙ هخف ٣ُْٞ حُظــخٓغ ػ٠ِ ؿ٤٘ٚ ٖٓ إٔ ٣لويٙ؛ ٗظ٤ـش ٛق ٗؼٍٞ ٣ُْٞ طـخٙ حُؼ٤ِٔخص حُليحث٤ش، ٝػ٬

ح ػ٠ِ رلَ أّٗٔٞ؛  ًَ حُؼ٤ِٔخص حُليحث٤ش حُظ٠ ًخٕ ٣وّٞ رٜخ حُٔظطٞػٕٞ، كخٓظ٘خٍ هٞحىٙ ٜٝٓ٘ي٤ٓٚ، ٝحطلوٞح ػ٠ِ إٔ ٣و٤ٔٞح ؿٔ

 ٤ُؼزَٝح ػ٤ِٚ.

ُْ ٝهٞحُىٙ؟ـ 3 ٍٓٞح حُٔٞهق، ٝحطلوٞح ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ؿٔؼض ٗـَس حُيٍ حُوٞحى ٝحُٜٔ٘ي٤ٖٓ، ٝطيحٓخ ٓٞهق ٗـَس حُيٍ ٓٔخ ٛ٘ؼٚ ٣ُٞ

 حُٜـّٞ ػ٠ِ حُل٤٤َٖٔٗ أػ٘خء اهخٓظْٜ حُـَٔ، ٝطْ ط٘ل٤ٌ حُوطش ر٘ـخف.

ح؟ ٝٓخًح هخٍ؟ـ 3 ًَ ُْ كخث َْ ًخٕ ٣ُٞ ح؛ ٧ٕ حُؼَد ًخٗٞح ٣ٜـٔـٕٞ ػ٤ِْٜ أػ٘خء اهخٓظْٜ حُـَٔ أ٫ًٝ رؤٍٝ؛ ٓٔخ ؿؼَ ُِ ًَ ًـخٕ ٣ُْٞ كخث

 ٖٓ حٗظيحى ٛـــّٞ حُليحث٤٤ٖ ػ٤ِٜــْ؛ ٓٔخ أػخٍ حَُػذ ٝحُوٞف ك٠ هِٞرْٜ. حُل٤٤َٖٔٗ ٣ؼـــِٕٝ ػٖ اهخٓظٚ، ًٌُٝي

 ػ٘ي ًُي ٛخف ٣ُْٞ هخث٬ً ك٠ ػـذ : ٤ًق ٌٛح؟! أ٤ُْ ٌُٜح حُز٬ء ٖٓ ىٝحء؟! -

حُلٌَس: ر٘خء رَؿ٤ٖ ًز٣َ٤ٖ ٖٓ حُو٘ذ ٣ُل٘يحٕ رخَُؿخٍ ٓخ حُلٌَس حُظ٠ طلظوض ػٜ٘خ أًٛخٕ ٣ُْٞ ٝؿ٘ٞىٙ؟ ٤ًٝق ٓظل٤ْٜٔ؟ـ 3

 ُوٌحثق، ٣ُِوُٕٞ ٜٓ٘ٔخ هٌحثلْٜ ك٤لٕٔٞ رٜخ حُؼٔخٍ ح٣ٌُٖ ٣و٤ٕٔٞ حُـَٔ.ٝح

 حَُٜ٘
 أػِ٘ض ٗـَس حُيٍ ٝكخس حُِٔطخٕ رؼي إٔ َٝٛ طٍٞحٕ ٗخٙ ا٠ُ حٍُٜٔ٘ٞس.ٓظ٠ أػِ٘ض ٗـَس حُيٍ ٝكخس حُِٔطخٕ؟

ٍ، ٝأ٠ً٣خ ح٧َٓحء، ٨ٓٝص ريأ ػِٔٚ رٔوطخص أؿ٠زض ٓ٘ٚ ٗـَس حُيػِٔٚ رؼي ط٤ُٞٚ ِٓطخٕ حُز٬ى؟ «طٍٞحٕ ٗخٙ»٤ًق ريأ ـ ٕ

ٌَض ػ٤ِٚ، ٝطَٜف ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ِٜي حُـ٤ٔغ؛ كوي  هِٞرْٜ كوًيح ػ٤ِٚ، ك٤غ ٛيٍص ٓ٘ٚ اٛخٗخص ٓظٌٍَس، ٝكٔن ٫ ٣طخم، ٫ٝ ٣ُٔ

ًخٕ ٣٘ل٠ ح٧َٓحء ح٧رطخٍ، ٍٝؿخٍ حُيُٝش حُٔو٤ِٜٖ، ٣ٝويّ حُطخث٤ٖ٘ ٖٓ كخ٤ٗظٚ ح٤ٛ٬ُش، ٣ٝلَم ح٩هطخػخص رـ٤َ كٔخد، 

 ٔو٤ِٜٖ ٝحُ٘خٛل٤ٖ رخُوظَ ٝح٩ك٘خء.٣ٝظٞػي حُ

َ  -ٓخ ٓٞهق ح٧َٓحء ٖٓ حُِٔطخٕ حُـي٣ي؟ ٤ًٝق ًخٕ ٓٞهق ٗـَس حُيٍ؟ـ ٖ ُّٔ ؿ٠ذ ح٧َٓحء ٓ٘ٚ، ٍٝأٝٙ ؿ٤َ ًقء ُظل

ْٕ ٣ٌٕٞ ِٓطخًٗخ؛ ُط٤٘ٚ ٝكٔوٚ ، ١ٝخُزٞح روِؼٚ ٝحُظوِٚ ٓ٘ٚ. ٍأص ٗـَس حُيٍ إٔ ح١ُٖٞ ك٠ ٌٛح  - حُٔٔج٤ُٞش، ٫ٝ ٣ِٜق ٧َ

 حُؼ٤ٜذ أ٠ُٝ رٌَ طل٤ٌَ، ٝرٌَ ؿٜي؛ كؤٍؿؤص حُ٘ظَ ك٠ أَٓ طٍٞحٕ ٗخٙ ا٠ُ إٔ ط٠غ حُلَد ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُلَٗؾ أُٝحٍٛخ.حُٞهض 

 ٓخ حٌُٟ ٓٔؼظٚ ٗـَسُ حُيٍ كـؼِٜخ ٍَٓٔٝس روٜٞٙ ح٫ٓظؼيحى ُِٔؼًَش؟ـ ٗ

٤َس، ٝطوق ك٠ ٣َ١ن حُٔلٖ َٓص ٗـَس حُيٍ ػ٘يٓخ ػِٔض رؤٕ حُؼٔخٍ حٗظٜٞح ٖٓ ٛ٘غ حُٔلٖ، ٝأٜٗخ ٓظ٘لٖ رخَُؿخٍ ٝحٌُه

  حُلَٗـ٤ش حُوخىٓش رخ٤َُٔس ٖٓ ى٤ٓخ١، ٓٔخ ٣ؼَٝ ٣ُْٞ ُِـٞع ٝحُٔٞص، اًح ُْ ٣ٔظِْٔ.

َْ ًخٗض ٗـَس حُيٍ طط٤ِّذ هٞح١َ ح٧َٓحِء؟ ُٝٔخًح؟ـ ٘  رِ

ََ ح٧َٓحء رؤٕ طٔٔغ ُْٜ، ٫ٝ طؼخٍْٟٜ، ٝأهٌص طٟٞق ُْٜ حُٔٞهق حُ٘ي٣ي حٌُٟ  - ٣َٔ رٚ ح١ُٖٞ، ًخٗض ٗـَس حُيٍ طط٤ُذ هٞح١

 ػْ ١ِزض ْٜٓ٘ اٍؿخء حُلي٣غ ك٠ ٌٛح حُٟٔٞٞع ا٠ُ ٓخ رؼي حٗظٜخء حُٔؼًَش.

 كظ٠ ٫ ٣٘ـِٞح أٗلْٜٔ رؤٍٓٞ هي طؼَٝ حُز٬ى ٬ُِٜى ٝحُو٬ف ٝحُ٘وخم، ٠ٛٝ أٍٓٞ هط٤َس ك٠ ًُي حُٞهض. -

ٍِ ٗـَِس حُيٍ؟ـ ٙ سُ حُظ٠ ُحىص ٖٓ َٓٝ ٍَّ ٍُ حُٔخ حىص ٖٓ ٍَٓٝ ٗـَس حُيٍ: ٓلخؿؤس ٓلٖ َٜٓ ُٔلٖ ح٧هزخٍ حُٔخٍس حُظ٠ ُٓخ ح٧هزخ

 حُلَٗؾ حُوخىٓش ٖٓ ى٤ٓخ١ ٓلِٔش رخُِحى ٝحُؼظخى، ٝح٫ٓظ٬٤ء ػ٤ِٜخ رٔخ ك٤ٜخ ٖٓ حٌُه٤َس ٝح٤َُٔس، ٝهظَ ػ٬ػ٤ٖ أُلًخ ٖٓ ٍؿخُٜخ.
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 ر٤ض حُٔويّ.. ٣ٝوغ ك٠ كِٔط٤ٖ.    ٓخ حُٔوٜٞى رؼخُغ حُل٤َٖٓ؟ ٝأ٣ٖ ٣وغ؟ـ 3

ُٝ حٌُٟ ػَٟـ 3 ُْ رؼي اكٔخٓٚ رخ٣ُِٜٔش؟ ٝٓخًح ًخٕ حَُىُّ ػ٤ِٚ؟ٓخ حُؼَ ٣ُٞ ٚ 

ى ى٤ٓـخ١، ٝحُؼــــٞىس رٔخ روـ٠ ٖٓ حُـ٤ــٖ، ك٠ ٓوخرــَ ط٤ِْٔ ر٤ض حُٔويّ ، ٝر٬ى حُٔخكَ ٖٓ  - َْ ػَٝ )٣ُْٞ( حُِٜــق، ٝط

 َٓحف ٣ُْٞ ح٤ٌُٖٔٔ.ًٝخٕ حَُى ػ٤ِٚ رخُٔو٣َش ٝحَُكٞ، ١ِٝذ حُظو٠ِ ػٖ ًَ ٓخ رؤ٣ي٣ْٜ، إ أكزٞح إٔ ٣ُطِن  -حُ٘خّ. 

 ٛخكزش حُٔظَ حَُك٤غ
لض ٗـَسُ حُيٍ رخٌُِٔش حُؼخهِش. ٟٝق ًُي ك٠ ٟٞء ٓٞحهلٜخ.ـ ٔ ِٛ ٝٛلض )ٗـَس حُيٍ( رخٌُِٔش حُؼخهِش؛ ُٜيٝثٜخ، ٝحػظٔخىٛخ  ُٝ

ػ٬ٕ ٗلٜٔخ ػ٠ِ حُؼوَ ك٠ ًَ ٓٞحهلٜخ، ٝطـ٤ِزٜخ ُٚ ػ٠ِ حُؼخ١لـش، ىٕٝ ٤١ٖ أٝ طٔـَع.. ٣يٍ ػ٠ِ ًُي ط٣َؼٜخ ٝػيّ طَٔػٜخ رب

ٝحٍع حُؼَٕ. ٝكـٍٞ ػٞىطٚ أػِ٘ض أٗٚ ِٓي حُز٬ى ريٍ أر٤ٚ، ٓغ  «طٍٞحٕ ٗخٙ»ٌِٓش ُِز٬ى رؼي ٓٞص ُٝؿٜخ، رَ حٗظظَص ك٠ٍٞ 

 ، كظ٠ ٣ظْ حَُٜ٘.حُظؤ٢ٗػيّ حهظ٘خػٜخ رٚ.. ٝػ٘يٓخ أٍحى ح٧َٓحء ػُِٚ، ١ِزض ْٜٓ٘ 

، حٌُٟ َٟرٚ ر٤ٔلٚ َٟرش أ١خكض أهطخ١حٕ ٗخٙ روظِٚ ػ٠ِ ٣ي حٗظ٠ٜ كٌْ حُِٔطخٕ ط٤ًٍٞق حٗظ٠ٜ كٌْ حُِٔطخٕ طٍٞحٕ ٗخٙ؟ـ ٕ

 رَأٓٚ، ٝطَى ؿؼظٚ طٜٟٞ ك٠ أػٔخم حُٔخء. ٌٝٛح ؿِحء ٖٓ ٫ ٣للع حُؼٜي، ٫ٝ ٣ُويٍِّ حُٔو٤ِٜٖ.

ظليػًخ ٤ًٍّٔٓخ رخٜٓٔخ؛ ٖٓ حٌُٟ حهظخٍطٚ ٗـَسُ حُيٍ هِلًخ ُظٍٞحٕ ٗخٙ؟ ُٝٔخًح؟ـ ٖ ُٓ ٧ٗٚ حهظخٍص ٗـَسُ حُيٍ )ػِ حُي٣ٖ أ٣زي( 

ق رخُطخػش ٤ُٖٝ حُؼ٣ٌَش ، ك٬ً٠ ػٖ أٗٚ أًزَ حُٔٔخ٤ُي، ٝأػظْٜٔ، ٝأٗـؼْٜ.  ٣ظَّٜ

َْ أهٌص طلٌَ ٗـَس حُيٍ رؼي إٔ حٓظوَ ُٜخ ح٧َٓ؟ـ ٗ أهٌص طلٌَ ك٠ ٤َٜٓ حُِٔي ٣ُْٞ ٝح٧َٟٓ ح٣ٌُٖ طؼؾ رْٜ حُٔـٕٞ ًوطخع ك٤ِ

٠٘، ٍٝٗٞ حُٜزخف، ٝٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ، ٌٝٓخثيٖٛ، ٝك٤ِٜٖ حُطَم، ًٔخ كٌَص ك٠ ٓٞهق ح٣٧ٞر٤٤ٖ ٖٓ ط٤ُٜٞخ ُِلٌْ، ٍٝٝى حُٔ

ْ٘لٜخ هِؼظٚ حُظ٠ ٫ ٣ظْ حُِٔطخٕ ٧كي ا٫ رٜخ،  َٓ حُظ٠ ٫ ط٘وطغ، ًٌُي كٌَص ك٠ ه٤ِلش رـيحى، َٝٛ ٤ٓٞحكن ػ٠ِ ط٤ُٜٞخ حُِٔط٘ش، ٝ

 أّ ٫؟

 حُٔئحٍ ح٧ٍٝ

 م العبارة ؼٌر الصحٌحة  فٌما ٌلً : ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ) خطؤ ( أما  عبلمة ضع) أ ( 
 ( اشتد جزع شجرة الدر وظلت بجوار السلطان حزٌنة باكٌة   )    (ٔ)
  ( أسرعت شجرة الدر بدعوة فخر الدٌن وإعادته لقٌادة الجٌش )   ( ٕ)
 ا ؟ٌن منهقداتبعها نجم الدٌن بعد تولٌه حكم مصر. وما موقؾ الحا التًح مبلمح السٌاسة الرشٌدة ض( وب) 

 محاكمة فخر الدٌن واألمراء.ـ ٕقلق فخر الدٌنـ ٔ) ج ( علل لما ٌؤتً: 
 طبٌب ( –فبلح  –جاء رسول ملك صقلٌة متخفٌا فً زي : ) تاجــر  -ٔ مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً: الصواب ( تخٌرد)
 فارسكور ( –دمٌاط  –سجن لوٌس التاسع فً : ) دار بن لقمان  -ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخ٢ٗ

 ػ٬ٓش  ) ٛق ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش ٝػ٬ٓش ) هطؤ ( أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش  ك٤ٔخ ٢ِ٣ :) أ ( ٟغ 

 ( خ ٓغ حُِٔي ٣ُْٞ حُظخٓغ. )لػوي حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ِٛ ـ ٕ    (    ) َٗؾ ى٤ٓخ١ رؼي إٔ ؿخىٍٛخ حُـ٤ٖ.لحكظَ حُ ـ ٔ

 ش ُِِٔطخٕ "ٗـْ حُي٣ٖ " ؟)د( ٓخًح كؼِض ٗـَس حُيٍ ػ٘يٓخ ريص حُٜ٘خ٣ش حُٔلظٞٓ 

 ك٤َس حُ٘خّ ًٝؼَس طٔخإ٫طْٜ ػٖ حُِٔطخٕ .   -ٔ -ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ :) ؽ( 

 حٓظيػخء " ٗـَس حُيٍ " طٍٞحٕ ٗخٙ ٍؿْ ػِٜٔخ رط٤٘ٚ . -ٕ

 ر٤ض حُٔويّ ( –ىٓ٘ن  –ك٢ أٍٝ ح٧َٓ ا٠ُ :  ) َٜٓ  ًخٕ حطـخٙ كِٔش ٣ُْٞـ ٔ ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣: حُٜٞحد ( طو٤َى)

 ػطخثٜخ حُٞحكَ ( –كي٣ؼٜخ حُـ٤َٔ  –طوَرض ٗـَس حُيٍ ا٠ُ حُ٘ؼذ رـ:  ) طٞحٟؼٜخ حُ٘ي٣ي ـ ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخُغ

 ) أ ( ضع عبلمة  ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وعبلمة ) خطؤ ( أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة  فٌما ٌلً :

 (     ) ونور الصباح وسوداء بنت الفقٌه القتل. المنًكان مصٌر ورد  ـ ٔ

 (     ) بهزٌمة لوٌس التاسع ملك فرنسا .  حطمت مصر ؼرور المعتدٌن ـٕ

 حهما .ضالصعوبة عند احتضار زوجها، و شدٌديعت شجرة الدر فى موقفٌن )ب(  وض

 وضح ذلك . –) ج( جرت األمور فً قصر السلطان كؤنه لم ٌمت 

 )د( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً:

 األٌوبٌٌن( –التتار –.. لٌنصروه على نجم الدٌن : ) الفرنج ......ل مع .اتفق إسماعٌ -ٔ 

 ( نجم الدٌن –أبو بكر القماش  –كان من البارزٌن فً جمعٌة القاهرة :   )الشٌخ ابن عبدالسبلم ـ ٕ

 حُٔئحٍ حَُحرغ

 : أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة × ( أمام العبارة الصحٌحة ، و  عبلمة ) √ ( ضع عبلمة)  - أ
   أخفت شجرة الدر نبؤ وفاة السلطان نجم الدٌن      )     (   ـ ٕ    استسلم العرب أمام قوة الفرنج .         )     ( -ٔ
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فً رسالة " لوٌس التاسع " صفات أهلت " شجرة الدر " للحكم والقٌادة ؟  – ب  
.ب فخر الدٌن من دمٌاط انسحـ إ     ٌلاشتداد الدعوة لئلسراع إلى محاربة عدو ّللا الصالح إسماع ـ ٔج( علل :  

 د( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً:
  (عزالدٌن أٌبك –حسام الدٌن بن الشٌخ  –اختار نجم الدٌن لقٌادة الجٌش األمٌر: ) فخر الدٌن  بن شٌخ الشٌوخ -ٔ
 ( عبدالسبلم ابن الشٌخ على لقبضل – منها األسلحة شراء – احتبللها: )  لــ دمشق بدخول للفرنج إسماعٌل أذن ـٕ 

 حُٔئحٍ حُوخْٓ

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش :× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش ، ٝ  ػ٬ٓش ) √ ( ٟغ ػ٬ٓش)  -أ 

 ( ) ـ ُْ طٔ٘غ ػِش ٗـْ حُي٣ٖ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُٔؼًَش ٓغ حُلَٗؾ.ٔ

 ( ) ـ  ٖٓ أٛيحف حُلِٔش حُل٤َٔٗش حُؼؤٍ ُِٜحثْ حُلَٗؾ حُٔظٌٍَس.ٕ

 ُٔخًح حهلض ٗـَس حُيٍ ٗزؤ ٝكخس حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ؟   -د

 ـ ٓخ حُٔزذ ك٠ حهظ٤خٍ ٣ُْٞ حُٜـّٞ ػ٠ِ ى٤ٓخ١ رخُظلي٣ي ؟ٔؿـ ـ 

 ـ  ٓخ أػَ ٓو١ٞ ٓي٣٘ش ى٤ٓخ١ ك٢ أ٣ي١ حُلَٗؾ ػ٠ِ ٗـْ حُي٣ٖ؟ٕ

 ى( طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 حُيٍ طٜ٘ت حُِٔطخٕ " حَُٜ٘ حُٔوٜٞى ٛ٘خ  حَُٜ٘ ػ٠ِ : ـ كَكض َٜٓ رٌٜح حَُٜ٘ حُؼظ٤ْ ، ٝأهزِض ٗـَس ٔ

 حُظظخٍ ( –٣ُْٞ ٝكِٔظٚ  –) آٔخػ٤َ ٝحُلَٗؾ 

 طخؿَح ( –ٌِٓخ  –ـ ًخٕ أرٞ رٌَ حُؤخٕ :                     ) هخثيح ٕ

 حُٔئحٍ حُٔخىّ

 ) أ( طو٤َ حُٜٞحد ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٠ِ٣ :

 حُٔٔـي ح٧ه٠ٜ(. -حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ  -ّ )حُٔٔـي حُلَح :ـ  حَُٔحى رخُوزِش ح٠ُٝ٧ ٤ُِِٖٔٔٔٔ 

 ٤٘ٓش أر٢ ػزيهللا ( –ى٤ٓخ١  –) حٍُٜٔ٘ٞس            ـ هُزٞ ػ٠ِ ٣ُْٞ حُظخٓغ ك٢ :   ٕ

 د( ٟٝؼض ٗـَس حُيٍ ك٢ ٓٞهل٤ٖ ٗي٣ي١ حُٜؼٞرش ... ٟٝلٜٔخ . 

 _ ٖٓ هخثَ حُؼزخٍس  ؟ ٝ ٓخ ٓ٘خٓزظٜخ  ؟  ؽ ( " ح١ُٖٞ أرو٠ ٖٓ ح٧ٗوخٙ ، ٌٛح ٝهظي ٣خ ٗـَس حُيٍ "  .. 

 أٓخّ حُؼزخٍس ؿ٤َ حُٜل٤لش :× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش ، ٝ  ػ٬ٓش ) √ ( ٟغ ػ٬ٓش)  -ى( 

 ( ) -ـ أَُٓ ُْ أهٞحٙ ٝٓـ٘ٞح ك٠ ىحٍ حرٖ ُؤخٕٕ   ( ) ـ هظَ ىحٍطٞح  ر٤زَّ ك٢ ٓؼًَش حٍُٜٔ٘ٞسٔ

 حُٔئحٍ حُٔخرغ

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( خٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) أٓخّ حُؼز√ ( ٟغ ػ٬ٓش)  -أ 

 أهلض ٗـَس حُيٍ ٗزؤ ٝكخس حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ      )     (   -ٕ                )     ( حٓظِْٔ حُؼَد أٓخّ هٞس حُلَٗؾ .  -ٔ

 ٟٝق ًُي . –د ـ  ؿَص ح٧ٍٓٞ ك٢ هَٜ حُِٔطخٕ ًؤٗٚ ُْ ٣ٔض 

 س حُ٘خّ ًٝؼَس طٔخإ٫طْٜ ػٖ حُِٔطخٕ .  ك٤َ -ٔ -) ؽ( ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ :

 حٓظيػخء " ٗـَس حُيٍ " طٍٞحٕ ٗخٙ ٍؿْ ػِٜٔخ رط٤٘ٚ . -ٕ

 ىـ طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ :

 ـ رِؾ ٗـْ حُي٣ٖ حٍُٜٔ٘ٞس ٝىهِٜخ ٝأٛيٍ أٝحَٓٙ رـ ) ا٬ٛف ٍٓٞ حُوَٜ ـ اٗ٘خء هِؼش ؿي٣يس ـ كلَ ه٘يم كٍٞ حُوَٜ ( ٔ

 ) حُـَر٤ش ـ حَُ٘ه٤ش ـ ى٤ٓخ١ ـ حُيه٤ِٜش (           ف طوغ ك٢ ٓلخكظش ـ أّٗٔٞ ١٘خٕ

 (  3ٖٕٔـ  3ٕٗٔـ 3ٕ٘ٔـ  3ٕٕٔـ ُو٢ ٗـْ حُي٣ٖ ٍرٚ ك٢ ػخّ        ) ٖ

 ـ ًخٗض ٗـَس حُيٍ ػ٘ي حكظ٠خٍ ٗـْ حُي٣ٖ طليع ٗلٜٔخ رـ ٗ

 ٍ حُِٔطخٕ () ح٫ٗٔلخد ٖٓ حُلَد ـ اٗوخً حُز٬ى ٖٓ أػيحء هللا ـ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ أٓٞح

 حُٔئحٍ حُؼخٖٓ

 -طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُوـ٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :  -أ 

 ـ أَٓ حُٜخُق آٔخػ٤َ ) روظَ ـ رخػظوخٍ ـ رظ٣ٌَْ ( حُؼِ رٖ ػزي ح٬ُّٔ .ٔ

 ـ ح١ٌُ أهزَ ٗـْ حُي٣ٖ رلِٔش ٣ُْٞ حُظخٓغ ػ٠ِ َٜٓ ٛٞ ) حُٜخُق آٔخػ٤َ ـ ػِ حُي٣ٖ أ٣زي ـ ِٓي ٛو٤ِش ( ٕ

 ُٔخ رِؾ حُِٔي ٗـْ حُي٣ٖ َٜٓ حطـٚ ا٠ُ أّٗٔٞ ١٘خف  ـ ٖ

 ) ٍؿزش ك٢ حُظٔظغ رـٔخُٜخ ـ ُٔؼخهزش حُوخٍؿ٤ٖ ػ٤ِٚ  ـ ٤ُي٣َ حُٔؼًَش ٟي حُؼيٝ ( 

 ـ حُىحى ؿ٤ِخٕ أَٛ ىٓ٘ن ٟي حُٜخُق آٔخػ٤َ .ٔد ـ ػَِ ُٔخ ٢ِ٣ : 

 ُٔويّ . ـ ػِّ ٣ُْٞ حُظخٓغ ٝؿٔخػظٚ ػ٠ِ ؿِٝ َٜٓ رؼيٓخ ًخٕ ح٫طـخٙ ا٠ُ ر٤ض حٕ

 ؿـ ـ ػ٘يٓخ حُظو٠ ؿ٤ٖ َٜٓ ٝؿ٤ٖ آٔخػ٤َ ًخٗض ٛ٘خى ٓلخؿؤس . حًًَٛخ .

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش :× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( ٟغ ػ٬ٓش)  ى ـ 

ِّٔطخٕ ك٣ِ٘شً رخ٤ًش.ـ ٔ  (  )                                           حٗظيَّ ؿُِع ٗـَس حُيٍ، ٝظِض رـٞحٍ حُ
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خ ػ٠ِ هيّ ٝٓخم، ٝحُِٔطخٕ ك٠ كَحٗٚ.ـ ٕ ًٔ  )     (                       ح٫ٓظؼيحى ٬ُٔهخس حُلَٗؾ ًخٕ هخث

 )     (                                       أَٓػْض ٗـَسُ حُيٍ ريػِٞس كوَ حُي٣ٖ ٝاػخىطٚ ُو٤خىس حُـ٤ٖ.ـ ٖ

 حُٔئحٍ حُظخٓغ

 ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤

 ـ ح١ٌُ أ١خف رَأّ طٍٞحٕ ٗخٙ ٛٞ .......... ) ًٍٖ حُي٣ٖ ر٤زَّ ـ ح٤ٓ٧َ كوَ حُي٣ٖ ـ ػِ حُي٣ٖ أ٣زي ( ٔ

 ـ حٗٔلذ كوَ حُي٣ٖ رـ٤٘ٚ ٖٓ ٓي٣٘ش ............................. ) حٍُٜٔ٘ٞس ـ ى٤ٓخ١ ـ كخٌٍٍٓٞ ( ٕ

 د ـ ػَِ ُٔخ ٢ِ٣ : 

 أَٛ ىٓ٘ن ٖٓ حُٜخُق آٔخػ٤َ . ـ حُىحى ؿ٤ِخٕ ٛيٍٝ ٔ

 ـ ػِّ ٣ُْٞ حُظخٓغ ػ٠ِ ؿِٝ َٜٓ رؼيٓخ ًخٕ ح٫طـخٙ ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ . ٕ

 ؽ ـ ػ٘يٓخ حُظو٠ ؿ٤ٖ َٜٓ ٝؿ٤ٖ آٔخػ٤َ ًخٗض ٛ٘خى ٓلخؿؤس حًًَٛخ . 

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش :× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( ٟغ ػ٬ٓش)  -ى 

 ٔخػ٤َ ح٤ُ٘ن حرٖ رٖ ػزي ح٬ُّٔ رٔزذ كظٞحٙ . )   ( ـ حػظوَ حُٜخُق آٔ

 ـ حػظوي ٣ُْٞ إٔ ٗـَس حُيٍ ٫ طٔظط٤غ اىحٍس ٗجٕٞ حُز٬ى . )    ( ٕ

 )ٛـ( ُٔخًح أهلض ٗـَس حُيٍ ٗزؤ ٝكخس حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ؟   

 حُٔئحٍ حُؼخَٗ

 خ١جش : أٓخّ حُؼزخٍس حُو× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 )  (             ـ طَٟ ٗـَس حُيٍ إٔ ٤ٓيحٕ ح٬ٛ٩ف ك٢  َٜٓ ٫ ٣وَ أ٤ٔٛش ػٖ ٤ٓيحٕ ح٬ُٔفٔ

 )   (                             ـ ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ًٗٔٞؿخ ٤١زخ ُِلخًْ حُٔٔجٍٞ ػٖ ٍػ٤ظٚ .          ٕ

 )   (                                     ـ ػوي ٗـْ حُي٣ٖ ِٛلخ ٓغ حُِٔي ٣ُْٞ.                         ٖ

 ـ هطغ ح٤ُ٘ن حُؼِ حُيػخء ك٢ كطزش حُـٔؼش ُِٜخُق آٔخػ٤َ .ٔد ـ ػَِ : 

 ـ طوي٣ْ كوَ حُي٣ٖ ٝ ٖٓ ٓؼٚ ٖٓ ح٧َٓحء ُِٔلخًٔش .ٕ

 ـ ُوزض ٗـَس حُيٍ َٓس رخُٔ٘وٌس ٝ أهَٟ رخ٤ُؼٔٞد . ٟٝق ًُي .  ٔؽ ـ  

 س ىٍٝ ك٢ ٓٞحؿٜش ح٧ػيحء . ٟٝق ًُي . ـ ُِٔوخٝٓش حُ٘ؼز٤ش ك٢ حٍُٜٕٔ٘ٞ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ ُٔخ ٗخٍٝ ٗـْ حُي٣ٖ ٗـَس حُيٍ ك٤ٖٔ ٣ظ٠ُٞ ه٤خىس حُـ٤ٖ ٟي حُلَٗؾ حطلوخ ػ٠ِ آ٘خىٛخ ا٠ُ ..................ٔ

 ( ) ح٤ٓ٧َ كوَ حُي٣ٖ ـ ح٤ٓ٧َ كٔخّ حُي٣ٖ ـ حُطٞح٢ٗ ؿٔخٍ حُي٣ٖ 

 ـ حهظخٍص ٗـَس حُيٍ ػِ حُي٣ٖ أ٣زي ٧ٗٚ ...... ) ًٝ ٗو٤ٜش ه٤خى٣ش ـ ٤ٌٕٓٞ ١ٞع أَٓٛخ ـ ٓلزٞد ٖٓ ح٧َٓحء (ٕ

 حُٔئحٍ حُلخى١ ػَ٘

 ( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : أ

  ( ى٤ٓخ١ـ  حٍُٜٔ٘ٞســ  كخٌٍٍٓٞ .............  ) ك٠: .....« ىحٍ حرٖ ُؤخٕ»طوغ ـ ٔ

 ـ ػَف ٗـْ حُي٣ٖ هزَ حُلِٔش حُل٤َٔٗش ػٖ ٣َ١ن ٍٍٓٞ .......... ) ىٓ٘ن ـ ٛو٤ِش ـ أٍٝرخ ( ٕ

 د ـ  ُٔخًح ٍك٠ض ٗـَس حُيٍ اػ٬ٕ ٗزؤ ٓٞص حُِٔي ٗـْ حُي٣ٖ . 

 ـ هيّ ٗـْ حُي٣ٖ ٬ً ٖٓ كوَ حُي٣ٖ ٝ ٖٓ ًخٕ ٓؼٚ ٖٓ ح٧َٓحء ُِٔلخًٔش . ٔؿـ ـ ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ : 

 ٣َظ٤ٖ رخُوخَٛس ٝىٓ٘ن .ـ ط٣ٌٖٞ ؿٔؼ٤ظ٤ٖ ٕٓ

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش :× ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( ٟغ ػ٬ٓش)  -ى 

ٟ ًز٤َ ح١٧زّخء.ـ ٔ َٞ ِٓ ِطخٕ  ُّٔ يحٍ أٝحٓـَٛخ رؤ٫ ٣يُهَ ػ٠ِ حُ ْٛ ٍِّ رب  )    (                 أَٓػْض ٗــَسُ حُي

 ٤ض حُٔويّ .                                          )    (ـ هزَ ٓ٘يٝد َٜٓ حُِٜق ٓغ حُلَٗؾ ٓوخرَ ط٤ِْٔ رٕ

 حُٔئحٍ حُؼخ٢ٗ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 (  ـ ًخٗض هطش ٍِٗٝ حُـ٤ٖ ػ٠ِ حُزَ حُـَر٢ ُظ٤ٔ٤َ طويّ حُلَٗؾ ُي٤ٓخ١  .                             )    ٔ

 ـ كخًْ ٗـْ حُي٣ٖ كوَ حُي٣ٖ ٖٝٓ ٓؼٚ رٔزذ كَحٍْٛ ٖٓ حُٔؼًَش .                                   )       (ٕ

 ـ طَى حُلَٗؾ ى٤ٓخ١ رؼي إٔ ؿخىٍٛخ حُـ٤ٖ ٝ ٛـَٛخ أِٜٛخ .                                           )       ( ٖ

 ر٤ض حُٔويّ ؟  د ـ ُٔخًح ًخٗض َٜٓ أكن رخُـِٝ ٖٓ طو٤ِٚ

 ـ كيى حُلَٗؾ ح٫طـخٙ ا٠ُ ى٤ٓخ١ ٠٤َُرٞح حُؼَد ك٤ٜخ . كٔخ أٓزخد ًُي ؟ ٔؿـ ـ 

 ـ ٤ًق ريأ طٍٞحٕ ٗخٙ كٌٔٚ رؼي ط٤ُٞٚ كٌْ َٜٓ ؟ ٕ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ٛي٣وش ُٜخ ـ ٓظَٔىس ػ٤ِٜخ ( ـ ٝػي ٣ُْٞ ُٝؿظٚ إٔ طٜزق ٗـَس حُيٍ ............... ) ؿخ٣ٍش ُٜخ ـ ٔ
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 71   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

 ـ ًخٕ ٖٓ حُزخ٣ٍُٖ ك٢ ؿٔؼ٤ش  ىٓ٘ن ............ ) حُٜخُق آٔخػ٤َ ـ حُؼِ رٖ ػزي ح٬ُّٔ ـ أرٞ رٌَ حُؤخٕ ( ٕ

 ـ رِؾ ٗـْ حُي٣ٖ حٍُٜٔ٘ٞس ٝىهِٜخ ٝ أٛيٍ أٝحَٓٙ رـــــــ .................ٖ

 كٍٞ حُوَٜ ( ) ا٬ٛف أٓٞحٍ حُوَٜ ـ اٗ٘خء هِؼش ؿي٣يس ـ كلَ ه٘يم

 حُٔئحٍ حُؼخُغ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

ََٓحِكْٜ.ـ ٔ وخرَ ا٬١م  ُٓ  )       (                                               ٝحكن حُلَٗؾ ػ٠ِ ىكغ حُلي٣ش 

 ؤٗٚ ٓـٍَٝ ٓظَٔع ١ٔخع .                     )       ( ـ ٝٛلض َٓؿ٣َض ُٝؿٜخ ٣ُْٞ  ك٢ ٍٓخُظٜخ رٕ

 ـ هظَ ٣ُْٞ حُظخٓغ رؼي َٛحع ٣ٞ١َ ٓغ ح٤٣َُٜٖٔ .                                                )        ( ٖ

 د ـ ٤ًق طَٔد هزَ ٝكخس حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ؟ ٝٓخ أػَ ًُي ػ٠ِ حُلَٗؾ ؟ 

 َٛ ىٓ٘ن ُِٜخُق آٔخػ٤َ ؟ ٝٓخ ٓٞهق حُؼِ رٖ ػزي ح٬ُّٔ ٖٓ ًُي ؟ ـ ُٔخًح حٗظيص ًَح٤ٛش أٔؿـ ـ 

 ـ ًخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ًٗٔٞؿخ ٤١زخ ُِلخًْ حُٔٔجٍٞ ػٖ ٍػ٤ظٚ . ٟٝق ًُي . ٕ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ  ًخٗض ٗـَس حُيٍ طليع ٗلٜٔخ ػ٘ي حكظ٠خٍ ٗـْ حُي٣ٖ رــ ٔ

 د ـ اٗوخً حُز٬ى ٖٓ أػيحء هللا ـ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ أٓٞحٍ حُِٔي ( ) ح٫ٗٔلخد ٖٓ حُلَ

 ـ أهزِض ٓلٖ حُلَٗؾ ٖٓ ى٤ٓخ١ ٓلِٔش رـــــ .............. ) حُـ٘ٞى ـ ح٧َٟٓ ـ حُِحى ٝحُؼظخى ( ٕ

 حُٔئحٍ حَُحرغ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 ض ٗـَس حُيٍ ٣٫ٝش حُؼٜي ُـ ) طٍٞحٕ ٗخٙ ( ٍؿْ ػِٜٔخ رط٤٘ٚ . ـ ُٝٔ

 . ٘خء ؿَٔ ػ٠ِ رلَ أّٗٔٞـ ٗـق حُلَٗؾ ك٢ رٕ

 ـ طٞحِٛض حٗظٜخٍحص ح٤٣َُٜٖٔ ػ٠ِ حُلَٗؾ كظ٠ ك٢ ٣ٞ ػ٤ي حُلطَ . ٖ

 ـ ٝىع ٗـْ حُي٣ٖ كوَ حُي٣ٖ هخثي ؿ٤ٞٗٚ ٗخٛلخ ٝٓلٌٍح ٝ ىحػ٤خ . ٟٝق ًُي .ٔد ـ 

 ٍٓخُش ٣ُْٞ ُِٝؿظٚ ر٤ٖ ٤١خطٜخ ٖٓ حُيٛ٘ش ٝ حُؼـذ ٝ حُؼٌحد ؟ ـ ٓخ ح١ٌُ كِٔظٚ ٕ

 ؿـ ـ ٝحؿٜض ٗـَس حُيٍ ٓٞهل٤ٖ ٗي٣ي١ حُٜؼٞرش . ٟٝق ًُي .

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 َٛس ٝٛو٤ِش ( ـ طٌٞٗض ؿٔؼ٤ظخٕ ٣َٓظخٕ ُظٞك٤ي حُٜلٞف ٟي حُلَٗؾ ك٢ ) حُوخَٛس ٝى٤ٓخ١ ـ حُوخَٛس ٝىٓ٘ن ـ حُوخٔ

 ـ ٠ُٝ ٗـْ حُي٣ٖ ه٤خىس حُـ٤ٖ ٟي ٣ُْٞ ٝكِٔظٚ ) كوَ حُي٣ٖ رٖ ٤ٗن ح٤ُ٘ٞم ـ  أرخ رٌَ حُؤخٕ ـ كٔخّ حُي٣ٖ رٖ ح٤ُ٘ن ( ٕ

 حُٔئحٍ حُوخْٓ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 ٤ُّٜخ حُُلٌْ.أػِ٘ض ٗـَس حُيٍ ٓٞص حُِٔطخٕ ٝطٞـ ٔ

 طوغ ه٣َش ٤٘ٓش أر٠ ػزي هللا ػ٠ِ حُ٘خ١ت حُـَر٠ ُلَع ٤ٍٗي.ـ ٕ

 أهزِض َٓحًذ حُلَٗؾ ٖٓ ى٤ٓخ١ ٓلِٔش رخُِحى ٝحُؼظخى.ـ ٖ

 د ـ ٓي ٗـْ حُي٣ٖ ٣يٙ ٝ ٗي ػ٠ِ ٣ي كوَ حُي٣ٖ ػ٬ع َٓحص ٤ٛٞٓخ ٝ ٓلٌٍح ٝ ىحػ٤خ ُٚ . كزْ أٝٛخٙ ؟ ْٝٓ كٌٍٙ ؟ ٝرْ ىع ُٚ ؟ 

 ٣ْ حُظخٓغ ٗـَس حُيٍ ُِٝؿظٚ َٓؿ٣َض ؟ ؿـ ـ رْ ٝٛق ُٞ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ ٍى ٗـْ حُي٣ٖ ػ٠ِ ٍٓخُش ٣ُْٞ حُظخٓغ رَٓخُش ) طٜي٣ي ٝٝػ٤ي ـ حٓظ٬ّٔ ُِلَٗؾ ـ ١خػش ٣ُْٞ ( ٔ

 هظْٜ حُٔخٍ ـ حٗظٜخٍْٛ ػ٠ِ حُلَٗؾ ( ـ هٍَ ٗـْ حُي٣ٖ ػوي ٓلخًٔش ُلوَ حُي٣ٖ ٖٝٓ ٓؼٚ رٔزذ ) كَحٍْٛ ٖٓ حُوظخٍ ـ َٕٓ

 حُٔئحٍ حُٔخىّ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 ـ حُىحى ؿ٤ِخٕ أَٛ ىٓ٘ن ٟي حُٜخُق آٔخػ٤َ . ٔ

 ـ حٗلخُ ًؼ٤َ ٖٓ ؿ٤ٖ حُ٘خّ ا٠ُ ؿ٤ٖ َٜٓ ُٔٞحؿٜش حُلَٗؾ .ٕ

 ك٢ أػ٤ٖ حُلخهي٣ٖ . ـ ٍحهض ٤ٓخٓش ٗـْ حُي٣ٖ ٖ

د ـ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ كَكش حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ٝ ٗـَس حُيٍ رخَُٜ٘ ػ٠ِ ؿ٤ٖ آٔخػ٤َ ٝ أطزخػٚ ٖٓ حُلَٗؾ كيع ٓخ ٣ئُٜٔٔخ . 

 ٟٝق ًُي . 

 ـ حٓظيػخء ٗـَس حُيٍ طٍٞحٕ ٗخٙ ٍؿْ ػِٜٔخ رط٤٘ٚ ٤ُظ٠ُٞ حُلٌْ.ٔؿـ ـ ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ : 

 س حُٜخُق آٔخػ٤َ ا٠ُ ؿ٤ٖ َٜٓ . ـ حٗل٤خُ ًؼ٤َ ٖٓ ؿ٤ٖ حُ٘خّ رو٤خىٕ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ حُىحى ؿ٤ِخٕ ٛيٍٝ أَٛ ىٓ٘ن ٟي آٔخػ٤َ رٔزذ ٔ
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 ) ػيحٝطٚ ُ٘ـْ حُي٣ٖ ـ ًَٛٚ ُ٘ـَس حُيٍ ـ اًٗٚ ُِلَٗؾ رَ٘حء ح٬ُٔف ٖٓ ىٓ٘ن ( 

 ـ ُٔخ رِؾ ٗـْ حُي٣ٖ حٍُٜٔ٘ٞس أٛيٍ أٝحَٓٙ ٕ

 ـّٞ ػ٠ِ حُلَٗؾ ـ رب٬ٛف حٍُٔٞ ٜٝٗذ حُٔـخ٤ٗن ػ٤ِٚ ـ رظ٤ُٞش طٍٞحٕ ٗخٙ ِٓي َٜٓ ( ) رخُٜ

 حُٔئحٍ حُٔخرغ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

ح.ـ ٔ  حُـ٤ٖ حُلَٗـ٠ هٟٞ ٣وق ك٠ ى٤ٓخ١ ٓٔظؼّيً

 ُٝؿٜخ. ًخٗض ُٝؿش ٣ُْٞ ؿِػش طز٠ٌ كظٜخ ٝط٘يدـ ٕ

ى ى٤ٓخ١ ٝحُؼٞىس رٔخ رو٠ ٖٓ حُـ٤ٖ.ـ ٖ َْ  ٣ُْٞ ٣ؼَٝ حُِٜق ٝطَ

 د ـ ُٔخًح حػظوَ حُٜخُق آٔخػ٤َ ح٤ُ٘ن ػِ حُي٣ٖ رٖ ػزي ح٬ُّٔ ؟ 

 ـ ًخٕ ٫ٗٔلخد كوَ حُي٣ٖ ٖٓ ى٤ٓخ١ أػَ ػ٠ِ حُ٘ؼذ ٝ ٗـْ حُي٣ٖ ٝحُلَٗؾ . ٟٝق ًُي .ٔؿـ ـ 

 ٔخ ٣ؤط٢ : ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤

 ـ ١ِذ حُظخؿَ حُٜو٢ِ ٓوخرِش ٗـْ حُي٣ٖ ٝ ًُي ٔ

 ) ٤ُؼوي ٓؼٚ ٛلوش طـخ٣ٍش ـ ٤ُويّ ُٚ ٍٓخُش ٖٓ ِٓي ٛو٤ِش ـ ٤ُؼَٝ ػ٤ِٚ ر٠خػظٚ حُـي٣يس ( 

  ـ هظَ طٍٞحٕ ٗخٙ رٔزذ ) كٌٔٚ حُلخٓي َُٜٔ ـ طير٤َٙ ٤ٌٓيس ُوظَ ٗـَس حُيٍ ـ ٓٔخػيطٚ حُلَٗؾ ػ٠ِ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حُوخَٛس (ٕ

 حُٔئحٍ حُؼخٖٓ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

ُٕ ٍٓخُش ـ ٔ ِْ حُي٣ٖ.ِٓي ٛو٤ِش ًخٕ ٠ْٓٔٞ لِش حُِٔي ٗـ ِٛ ٍَ ػٖ  ظلٔخ ْٓ  ح٫

ٟ ًز٤َ ح١٧زّخء.ـ ٕ َٞ ِٓ ِطخٕ  ُّٔ يحٍ أٝحٓـَٛخ رؤ٫ ٣يُهَ ػ٠ِ حُ ْٛ ٍِّ رب  أَٓػْض ٗــَسُ حُي

 ؿ٠ذ حُ٘ؼذ حُؼَر٢ ُلَهش كٌخٓٚ ٝط٘خُػْٜ . ـٖ

 د ـ ٓخ حُوطش حُظ٢ ػَٟٜخ ر٤زَّ ػ٠ِ ٗـَس حُيٍ ٩رخىس حُلَٗؾ ؟ 

 ـ أٜٓٔض حُٔوخ٢ٛ ٝ حُٔـظٔؼخص حُ٘ؼز٤ش ك٢ طؼزجش  حُوِٞد ٝ طل٤ٜٔٔخ ُٜي حُلَٗؾ . ٟٝق ًُي . ٔؿـ ـ 

 خس حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ .ـ ػَِ : ط٤ِٔص ٗـَس حُيٍ رخُلٌٔش ٝ كٖٔ حُظَٜف ك٢ اهلخء ٗزؤ ٝكٕ

 ى( طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ ؿَٔ ٗـْ حُي٣ٖ ٝ ك٢٘ ًٝلٖ ٝ أٍَٓ ا٠ُ ) هِؼش حَُٟٝش ـ هِؼش حٌَُى ـ هِؼش حُـزَ ( ٔ

 هزَٙ ـ ٛو٤ِش ( ) آزخ٤ٗخ ـ  ـ أهزَ ِٓي .............. حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ إٔ ٛ٘خى كِٔش ك٤َٔٗش ٟؤش ٓظـٜش ا٠ُ َٜٓ .ٕ

 حُٔئحٍ حُظخٓغ ػَ٘

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( أٓخّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) √ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 ـ كطٔض َٜٓ ؿٍَٝ حُٔؼظي٣ٖ ر٣ِٜٔش ٣ُْٞ حُظخٓغ ِٓي كَٗٔخ . ٔ

ٍـ ٕ َُ ك٤ٜخ ا٠ُ ٗـَس حُيُّ َْ ٍٓخُشً طظٞٓ  .رؼؼض حٌُِٔش َٓؿ٣َض حَٓأس ٣ُٞ

 ـ ٖٓ أْٛ ا٬ٛكخص ٗـْ حُي٣ٖ ٍى حُٔظخُْ ٧ٛلخرٜخ . ٖ

 د ـ ُْ حهظخٍ حُلَٗؾ ٓي٣٘ش ى٤ٓخ١ طلي٣يح ُـِٝٛخ ؟ 

 ـ ػَِ : ُْ ٣ِظن حُؼَد رخُلَٗؾ ا٫ ٗخُٞح ٖٓ ٍءْٜٝٓ ٝ أكجيطْٜ ٓخ ٣٘ظٜٕٞ .ٔؿـ ـ 

 ـ ُِٔوخٝٓش حُ٘ؼز٤ش ىحهَ حٍُٜٔ٘ٞس ىٍٝ ػظ٤ْ ك٢ ٓٞحؿٜش حُلَٗؾ . ٟٝق ًُي . ٕ

 طو٤َ ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : ى( 

 ـ هَؿض ٓٞىحء ر٘ض حُلو٤ٚ ا٠ُ  ............ ) كٔٚ ـ حٌَُى ـ كِذ ( ٔ

 ـ ٖٓ أٓزخد حُلِٔش حُل٤َٔٗش ػ٠ِ َٜٓ .......... ) ٜٗذ ح٧ٓٞحٍ ـ ح٫ٓظٔظخع رـٔخٍ حُطز٤ؼش ـ حُؼؤٍ ُِٜحثْٜٔ (ٕ

 حُٔئحٍ حُؼَٕ٘ٝ

 أٓخّ حُؼزخٍس حُوخ١جش : × ( خّ حُؼزخٍس حُٜل٤لش، ٝ ػ٬ٓش ) أٓ√ ( أ( ٟغ ػ٬ٓش) 

 ـ ًخٕ حطـخٙ حُلِٔش حُل٤َٔٗش ا٠ُ ر٤ض حُٔويّ ٌُْٜ٘ ٍأٝح إٔ َٜٓ أكن رخُـِٝ . ٔ

غ.ـ ٕ ِٓ غ حُِٔي ٣ُْٞ حُظخ َٓ ًِلخ  ُٛ ُْ حُي٣ٖ   َػوي حُِِٔي ٗـ

٤ي حَُلٔـ ٖ ِٗ َّ٘ؼز٤َّش طَل٤ِٞ رؤٗخ ظَٔؼخُص حُ ـْ ٠ِٛ ٝحُٔ ًَش.ًخَٗض حُٔوخ  خِٓش ُِْٔؼَ

 ـ ٍأ١ ٗـَس حُيٍ رؼيّ حُوزٞ ػ٠ِ ح٧َٓحء ٝ ٖٓ ر٤ْٜ٘ ىحٝى . ٔد ـ ػَِ ُٔخ ٣ؤط٢ : 

 ـ ك٤َس حُ٘خّ ًٝؼَس طٔخإ٫طْٜ ػٖ حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ .ٕ

 ـ ٤ًق ريأ طٍٞحٕ ٗخٙ كٌٔٚ رؼي ط٤ُٞٚ أٍٓٞ َٜٓ ؟ ٕـ ٓظ٠ أػِ٘ض ٗـَس حُيٍ ٓٞص حُِٔطخٕ ٗـْ حُي٣ٖ ؟ ٔؿـ ـ 

 ح٩ؿخرش حُٜل٤لش ٓٔخ ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ : ى( طو٤َ 

 ـ ٓ٘يٝد َٜٓ ح١ٌُ هخرَ ٍَٓ ٣ُْٞ ٛٞ ) أهطخ١ ر٤زَّ ـ ري حُي٣ٖ ( ٔ

 ـ رِـض كي٣ش ٣ُْٞ ٝ ح٧َٟٓ ) هٔٔٔخثش أُق ى٣٘خٍ ـ أٍرؼٔخثش أُق ى٣٘خٍ ـ ػ٬ػٔخثش أُق ى٣٘خٍ ( ٕ
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 ػ٬ػ٢                                                                            ؿ٤َ ػ٬ػ٢       
  ٣ٜخؽ ٓ٘ٚ حْٓ حُلخػَ روِذ كَف ح٠ُٔخٍػش                                        ٣ٜخؽ ٓ٘ٚ حْٓ حُلخػَ ػ٠ِ ُٕٝ كخػَ

 ٤ٓٔخ ٠ٓٔٞٓش ًَٝٔ ٓخ هزَ ح٥هَ                                                   لَف ح٧ٍٝ ٓ٘ٚر٣ِخىس أُق رؼي حُ
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 تذكِـــرةِمفيـــدة
 الفعـــــل

 تلـــمع

 حرف علة أصولههو ما كان أحد 

 

 مثال

 فاؤهىو ما كان 
 حرف عمة

 أجوف

  كان عينوىو ما 
 حرف عمة

 ناقص

 الموىو ما كان 
 حرف عمة

 واوي
 الواو فاإههو مـا كان 

 وصل  -وفد ـ  وثب – وقفـ     وفد – وعد

 يائي

 الٌاء  فاإهما كان  هو

 ٌسر -ٌمن ـ  ٌفع  -ٌئس ـ  ٌنع  - ٌبـس

 

 حـــصحي

  العلة أحرفمن أصوله هو ما خلت 

 سالم
ىو ما خمت 
أصولو من 

 اليمز
 والتضعيف

 

 ميموز

كان  ىو ما
 أصولوأحد 

 اليمزة
 

 مضعف

عينو ىو ما كان 
والمو من جنس 

 واحد
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مكان  -من وقع عميو الفعل -ىو اسم مأخوذ من مصدر الفعل لـــيدل عمى معنى، كــ ) من وقع منو الفعل:  المشتق االسم
 تي يحدث بيا الفعل(اآللة ال -زمان حدوث الفعل –حدوث الفعل

 ومن المشتقات :
                 . اسم الفاعل                     . اسم المفعول . صٌػ المبالؽة 
               . اسم التفضٌل              . اسما الزمان والمكان . اسم اآللة 

 لاسم الفاعـ ٔ
 ٠ ٖٓ أٝ ٓخ ٝهغ ٓ٘ٚ حُلؼَ، أٝ حطٜق رٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حُليٝع .ٛٞ حْٓ ٓ٘ظن ٖٓ ٜٓيٍ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ حُٔز٢٘ ُِٔؼِّٞ ُِي٫ُش ػِ

 كٌِٔش ) كخْٛ ( طيٍ ػ٠ِ ٖٓ ٝهغ ٓ٘ٚ حُليع ، ٝٛٞ حُلْٜ ، إً ك٢ٜ حْٓ كخػَ .  ًوُٞ٘خ : ٓلٔي كخْٛ حُيٍّ .

 اشتقاقِاسمِالفاعل
 ٫كع ح٧ٓؼِش ح٥ط٤ش :

   َحُٔئ٤ٖ٘ٓ ، كٜٞ ٗخَٛ .  -ؿلَ هللا حٌُٗذ ، كٜٞ ؿخك َٜٗٝ 

  ٜٞٝػخى ، كٜٞ ػخثي . -ٝرخع ، كٜٞ رخثغ .     -   ٝٛخى ، كٜٞ ٛخثي . -ٝٛخّ ، كٜٞ ٛخثْ .  -   هخثْ .هخّ ٓلٔي ، ك 

 . ْػٍٞ حُلظ٠ ، كٜٞ ػخٍٝ ، ٝأ٣ْ ٖٓ حُ٘لخء ، كٜٞ آ٣ 

 . ٝأٗخ أؿ٤ذ حُيحػ٢ ا٠ُ حُو٤َ . -    ىػخ حُٔئٖٓ ا٠ُ حُلن ، كٜٞ ىحٍع 

 أهٌص حُؼِْ ػٖ أٓخطٌس أؿ٬ء ، كؤٗخ آ. َ ِٓ  ِهٌ ، ٝأَٓص أر٘خث٢ رظؼِٔٚ ، كؤٗخ آ

 . ٌّّ  ٍمَّ أر٢ ُلخ٢ُ ، كٜٞ ٍحمٌّ ، ٢ٟ٘ٔٝ ا٤ُٚ ، كٜٞ ٟخ

 . َِؽ يك ُٓ ٖ . ٝىكَؽ حٌَُس ، كٜٞ  ِٔ ل ُٓ  أكٖٔ ٓلٔي ، كٜٞ 

 القاعدة
 ( كما فً األمثلة ، ) ا جاء اسم الفاعل منه على وزن ) فاعل ًٌّ  ( . ٔإذا كان الفعل ثبلث
  ( . ٕالفعل الماضً ألفا تنقلب فً اسم الفاعل همزة ، كما فً األمثلة )وإذا كانت عٌن 
 ( ٖوإذا كانت عٌن الفعل الماضً واًوا أو ٌاء تبقى على حالها فً اسم الفاعل ، كما فً األمثلة . ) 
 لعلة ٌاًء فً اسم صٌػ اسم الفاعل منه على وزن ) فاعل ( مع قلب حرؾ ا، ) ناقص(  البلمإذا كان الفعل الثبلثً معتل و

 وتثبت هذه الٌاء . القاضً( -الساعً  – الراجًفٌصٌر) ، قضى (  –سعى  – رجا) : مثل ( ، وٗ، كما فً األمثلة )الفاعل 
 فً حالتً النصب وعدم التنوٌن ، وتحذؾ فً حالتً : الرفع والجر إذا نون :

   : ا فً الخٌررأٌت ساعًٌ ففً حالة النصب نقول . 
  الداعً إلى عدم التنوٌن ) المقصود بعدم التنوٌن أن ٌكون اسم الفاعل محلى بؤل أو مضاًفا لما بعده ( ، نقول وفً حالة

 ، داعً الخٌر محبوب من ّللا والناس .   الخٌر كفاعله
  سلمت على داع  إلى الحق . –وفً حالة الرفع والجر مع التنوٌن ، نقول : محمد راج  ّللا  

 . ) فاع  (اسم الفاعل : وزن  ء ٌصبحالٌاوفً حالة حذؾ 
 (.٘، كما فً األمثلة )ةداسم الفاعل منه على وزن فاعل مع جعل الهمزة م جاءا بهمزة إذا كان الفعل الثبلثً مبدوءً و  
 (.ٙ، مع ترك التضعٌؾ ،كما فً األمثلة ) اسم الفاعل منه على وزن فاعل مضعًفا جاء إذا كان الفعل الثبلثًو 
 ان الفعل زابًدا على ثبلثة أحرؾ جاء اسم الفاعل منه على وزن المضارع مع إبدال حرؾ المضارعة مًٌما مضمومة وإذا ك

 التالً  الجدول الحظ ( .3وكسر ما قبل اآلخر ، كما فً أمثلة المجموعة )

 ٓخ كيع ك٤ٚ ٖٓ طـ٤٤َ حْٓ حُلخػَ ح٠ُٔخٍع حُٔخ٢ٟ

َِّٜ ِِّٜ ؿ ِّٜــــــِ ٣ُـ ـَ َ ٓخ هزَ آهَٙأُريٍ كَف ح ُٓ ِٔ ًُ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝ ًٔ  ٠ُٔخٍػش ٤ٓ

َِؽ أهَؽ َِؽ ٣ُو َ ٓخ هزَ آهَٙ ُٓو ِٔ ًُ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

٘طِِن ٣ّ٘طِن حٗطِن َ ٓخ هزَ آهَٙ ُٓ ِٔ ًُ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

َ ٓخ هزَ  ُٓـ٤ذ ٣ُـ٤ذ أؿخد ِٔ ًُ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝ ًٔ  آهَٙأُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلًخ ٫ٗلظخف ٓخ هزِٜخ  ُٓوظخٍ ٣وظخٍ حهظخٍ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

٘وخى ٣٘وخى حٗوخى خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلًخ ٫ٗلظخف ٓخ هزِٜخ ُٓ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

ٜ٘خٍ ٣ٜ٘خٍ حٜٗخٍ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلً  ُٓ ًٔ  خ ٫ٗلظخف ٓخ هزِٜخأُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ
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 لهام وعاج
 ـ اسم الفاعل ٌؤتً مفرًدا ، ومثًنى ، وجمًعا ، ومذكًرا ومإنًثا .ََََ

 ـ ٌعرب اسم الفاعل حسب موقعه فً الجملة .    
، باء  . –شاء  –اسم الفاعل من الفعل ) جاء   باء ....( ....جاء  ،شاء 

 ))هام(( -الحاالت الشاذة :  
 منضم .  -منشق ، انضم  –مختل ، انشق  –محتل ،  اختل  –ممتد  ،  احتل  –االفعال على وزن:    امتد 

 منهار . –منحاز، انهار  –مجتاز ، انحاز  –محتار ، اجتاز  –مختار ، احتار  –وكذلك:   اختار             
 وؼٌرها من االفعال التى على نفس  وزنها  فانها  ال ٌؤتى منها اسم الفاعل كما فى القاعدة

  تكون لها قاعدة شاذة )) نفتح ما قبل االخر (( . (( بل نكسر ما قبل اآلخر)) 

 تدريبات
 : ٛخص حْٓ حُلخػَ ٖٓ ح٧كؼخٍ حُظ٢ طلظٜخ ه٢ ٓٔخ ٣ؤط٢ :ّٔ

مَ *  ََ َٓ ................... ُّٚ ظخع  .                    كخُِّ َٔ ُّٚ حُ  حُِِّ

 * َّ ََ َّ٘ـَ.                َؿ  كخُزٔظخ٢ُّٗ ...................  حُزُْٔظخ٢ُّٗ حُ

 : ٛؾ حْٓ حُلخػَ ٓٔخ ٣ؤط٢ :ّٕ

 -ٛيٟ  –٣ٔؼ٠  –٣ؼظيٍ  –أٗ٘ؤ  –ؿخٍ  –ٓخٍ  –ٝىع  –حًظظذ  –حٓظٞىع  –طلَؽ  –حكظ٬ٍ  –حٓظو٬ٍ  –٣لظَٔ  –حكظـذ  -

ََّٔ  –حهظل٠  –أٍَٓ   حٗلخُ . –حٓظ٘خٍ  –هخرَ  –طؼَِّْ  –حٓظلخى  –ؿٔغ  –ك

 لؼَ ح١ٌُ طلظٚ ه٢ حْٓ حُلخػَ حُٔ٘خٓذ ٓٔخ ر٤ٖ ح٧هٞحّ ٓغ ر٤خٕ حُٔزذ ، ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :: ٟغ ٌٓخٕ حُ ّٖ

 ؿخثذ(.  -ٓٔظـ٤ذ  -)ٓـ٤ذ كٜٞحُيػخء :  ٣ٔظـ٤ذٓظويّ(       )د( هللا  -ٓويّ  -)هخىّ  كٜٞ رَٔػش : ٣ظويّ)أ( حُؼِْ  

 ٌَٓٓش(.    -ٓظٌَٓش  -)ًخٍٓش ك٢ٜحُؼِٔخء :  طٌَّ)ؽ( حُيُٝش 

 ك٤ٔخ ٣ؤط٢ ح٫ْٓ حٍُٔٞٛٞ ِٝٛظٚ ا٠ُ حْٓ كخػَ ، ٓغ ح٠ُز٢ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ ، ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :: كٍٞ ّٗ

 )أ( أكذ حُ٘خّ ا٠ُ هللا ح١ٌُ ٣ٌَ٘ٙ .           )د( إ هللا ٣لذ ح٣ٌُٖ ٣ظٞرٕٞ .

 )ؽ( ح٣ٌُٖ ٣َكٕٔٞ ٣َكْٜٔ هللا .                  )ى( إ ح٬ُط٢ ٣ؼِٖٔ ٓلظَٓخص .

 ِٚ طظوٖ ػِٜٔخ .                     )ٝ( حٌُِحٕ ٣ئى٣خٕ حُلن ٓلزٞرخٕ)ٛـ( حُظ٢ طو

 : حٓظوَؽ حْٓ حُلخػَ ٝحًًَ كؼِٚ ٖٓ حُـَٔ ح٥ط٤ش:ّ٘

 حُٜخر٣َٖ ٝحُٜخىه٤ٖ ٝحُوخٗظ٤ٖ ٝحُٔ٘لو٤ٖ ٝحُٔٔظـل٣َٖ رخ٧ٓلخٍ( :هخٍ طؼخ٠ُ( 

 )ُٕٞ٘خ حًٌَُ ٝاّٗـخ ُٚ ُلخكظ ِّ  هخٍ طؼخ٠ُ:) اّٗـخ ٗلٖ ٗ

 خ٠ُ: ) حُظخثزٕٞ حُؼخريٕٝ حُلخٓيٕٝ حُٔخثلٕٞ حَُحًؼٕٞ حُٔخؿيٕٝ ح٥َٕٓٝ رخُٔؼَٝف ٝحُ٘خٕٛٞ ػٖ حٌَُٔ٘ ٝحُلخكظٕٞ هخٍ طؼ

َّ٘ حُٔئ٤ٖ٘ٓ (  ُليٝى هللا ٝر

 ُٓو٤ض رٔخء حٌَُٔٓــــخص  هخٍ حُ٘خػَ: ٢ٛ ح٧ه٬م ط٘زض ًخُ٘زخص           اًح 

 ـــــــــــ٢           ػ٠ِ ٓـــخم حُل٤٠ِش ٓؼَٔحصطوّٞ اًح طؼٜيٛخ حَُٔرـــــ                   

، كخ٩ٗٔخٕ حُٜخُق  ػٞحرٚ ػ٘ي هللا ػظ٤ْ ٝحُٔلٖٔ ُِلو٤َ ٣٘خٍ  ًِٜخ، ًٖٝ ٓـظ٘زخ ُِـ٤زش  ٓلزٞرخ: ًٖ ٛخىهخ ك٢ كي٣ؼي طٌٖ  ّٙ

 ٓٔظـلَح ٌُٗٞري ١خثؼخ َُري " . هللا، ُٝظٌٖ ٛخرَح ػ٠ِ حُز٬ء ٓـخٛيح ك٢ ٓز٤َ   ًؼ٤َحه٤َح 

 حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش : ًَ حْٓ كخػَ ٝحًًَ كؼِٚ . -ٔ 

 أػَد ٓخ كٞم حُو٢  . -ٕ

رَػ٤ظٚ ، ػخى٫ً ك٢  ػخُٔخرٖ حُوطخد . كوخٍ : ًخٕ  ػَٔهخٍ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ ُٜؼٜؼش رٖ ٛٞكخٕ:" ٛق ٢ُ  3ّ

 ََ  رخ٠ُؼ٤ق ، ؿ٤َ ٓلخٍد ُِو٣َذ ، ٫ٝ ؿخٍف ُِـ٣َذ  ، ٜٕٓٞ حُزخد ، ٓظل٣ًَّخ ُِٜٞحد ، ٍك٤وًخ حُلـخده٤٠ظٚ ، هز٫ًٞ ُِؼٌٍ ، ٜٓ

 أ ــ أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُلوَس حُٔخروش .   

ََّ حْٓ كخػَ ، ٝحًًَ كؼِٚ ، ٤ًٝل٤ش ٤ٛخؿظٚ .  ؽ ــــ ٤ًق طٌ٘ق ك٢ ٓؼـٔي ػٖ ًِٔش ) حُلـخد (            د ـ حٓظوَؽ ً

خحُؼخُِْ  حُٔظل٠َ حُيحػ٢ ا٠ُ ح٬ُّٔ ٣ُؼيّ  ح٢ٓ٬ٓ٩إ حُٔـظٔغ 3ّ  ًٓ ػ٠ِ حُؼخري  حُؼخُْٖٓ ٓوٞٓخص حُل٤خس ، ٝؿؼَ ك٠َ  ٓوٞ

 ك٠ ٗظَ ح٬ٓ٩ّ ٛٞ حُٔـظٔغ حُٔخثي ك٤ٚ حُؼِْ حُ٘خكغ ، ٝحُوِن حَُحثغ  حُٔظل٠ًَل٠َ حُْ٘ٔ ػ٠ِ حُؤَ . كخُٔـظٔغ 

 ؼ٬ػ٢ .حٓظوَؽ حْٓ حُلخػَ ٖٓ حُؼ٬ػ٢ ٝؿ٤َ حُ -أػَد ٓخ طلظٚ ه٢  .                         د  .
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ٓطٔج٘خ ، ٣لون حُ٘ـخف ك٢  آًٓ٘خ، ك٤ل٤خ رََّ٘خءك٢ ًَ ػَٔ  ١خهخطٚػ٠ِ حُل٤خس ،٣ٔؼ٠ ٫ٓظـ٬ٍ  ٓوز٬إ حُظلخإٍ ٣ـؼَ حَُٔء  -3ّ

 حُٔؼخىس . ٓلظخفًَ أػٔخُٚ ،كخكَٛٞح ػ٠ِ طؼ٣ٞي أٗلٌْٔ حُظلخإٍ ؛ كبٗٚ 

 :حٓظوَؽ ٖٓ حُوطؼش حُٔخروش 

 حُلؼَ .          )د( حْٓ كخػَ ٖٓ كؼَ ٓيح٢ٓ ، ٝحًًَ كؼِٚ . )أ( حْٓ كخػَ ٖٓ كؼَ ػ٬ػ٢ ، ٝحًًَ

حُيحثْ هلل ػْ  ٝح٩ه٬ٙ، أر٘خإٛخ ٓوِٜٕٞ ، ٗؼخٍْٛ حُظلخ٢ٗ ك٢ حُؼَٔ  حُوِٞد، ٢ٛٝ ٜٟٓٞ  ك٠خٍسح٧ْٓ  أػظَْٜٓ  ّٓٔ

 ، َٓكٞػ٢ حَُإّٝ ، ٝػزَٝح ًَ ٓل٘ش ٣ؼِ حُٜزَ ػ٤ِٜخ . أػِس ًِْٜح١ُٖٞ ، ٝهي ػخٗٞح 

 أ( اسم فاعل من فعل ثالثي ، واذكر فعله .        ) ب( اسم فاعل من فعل غير ثالثي ، واذكر فعله .  ٖٓ حُوطؼش حُٔخروش: حٓظوَؽ( 
 : أعرب ما فوق الخط  

 أسبلة االمتحانمن 
 )فخور –فاخر  –اسم الفاعل من افتخر ) مفتخر  -ٕ            )رادَ  –مرٌد  –اسم الفاعل من ردَ  )مرد  -ٔ
  مالفرق بٌن كلمة )سابل( االولً و)سابل( الثانٌة) اء جوابه كالماء السابلجاء سابل الً الشٌخ فج) -ٖ 
  افسحت اللؽة العربٌة المجال للؽات االخري -ٗ
 ضع اسم الفاعل من )افسحت( واضبطه واعد كتابة الجملة صحٌحة-٘
 آمن ( –)مإمن      اسم الفاعل من أمن .....   -3............. على الحق شٌطان أخرس     ) اسم فاعل (  -ٙ
 عالٌا( –عالى –إنه كان ..... فى األرض   )عال  -2  عالٌا( –عالى –إن فرعون ل ..... فى األرض   )عال  -3

 .)قال( هات من الفعل اسًما للفاعل  -ٓٔ
 الفعل " ٌرتاد " ضعه فً جملتٌن بحٌث ٌكون فً األولى اسم فاعل وفً الثانٌة اسم مفعول  -ٔٔ
 أما لهذا الببلء من دافع؟ مٌز اسم الفاعل فٌما تحته خط . -ٕافع عن حقك وحق كل مظلوم.  د -ٕٔ
 استمع التلمٌذ إلى المعلم فهو.......جٌد.    ) اسم فاعل من" استمع" (  -ٖٔ
  أكمل: الفعل" انطلق"     اسم الفاعل منه.............. -ٗٔ
 أجب باإلثبات (ألٌس السبلم رمزاً للمحبة والوبام؟ )    -٘ٔ
 م. ل.م (  –ل.م.م  –نكشؾ عن معنى كلمة" اإللمام" فً مادة ) ا.ل.م  -ٙٔ
                                            (هما معا –سؤل  –الفعل هو )سال  السابلشربت الماء  -3ٔ

 صٌػ المبالؽةـ ٕ
أ١ : ٛـــ٢  ٔزخُــش ، ٝطـيٍ ػِـ٠ ًحص ٝهـغ ٜٓ٘ـخ حُلؼـَ ؛٢ٛ أُلخظ طيٍ ػ٠ِ ٓخ ٣يٍ ػ٤ِٚ حْٓ حُلخػَ ر٣ِخىس ؛ أ١ أٜٗخ طُل٤ي حٌُؼَس ٝحُ

زخُـش ك٢ حُلؼَ . - ؿخُزًخ -أٓٔخء ٓ٘ظوش ٖٓ ح٧كؼخٍ ] حُٔز٤٘ش ُِٔؼِّٞ [ حُؼ٬ػ٤ش حُٔظَٜكش  ُٔ  ُِي٫ُش ػ٠ِ حُ

  . ْكبًح هِ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ : ٓلٔي ٛخث 

{ ، ٖٝٓ هـخّ رـٚ ، ٌُٜٝ٘ـخ ُـْ طزـ٤ٖ ًؼـَس  حُّٜٞكيع ، ٝٛٞ } { ، ٢ٛٝ طيٍ ػ٠ِ  ٛخّ{ حْٓ كخػَ ٖٓ حُلؼَ }  ٛخثْطٌٕٞ ًِٔش } 

 أٝ هِش ٌٛح حُليع . 

  حّأٓخ اًح هِ٘خ : ٓلٔي َّٞ حّىُض ًِٔش }  .  ٛ َّٞ  { ػ٠ِ ًؼَس ح٤ُٜخّ ؛ ٌُح ط٠ٔٔ ٤ٛـش ٓزخُـش . ٛ
 

 

 

 الحظ األمثلة اآلتٌة
 لمن تاب وآمن وعمل صالًحا ثم اهتدى (  ؽّفارقال تعالى: ) وإنً ل. 
  ( .أثٌمللخٌر معتد  مّنـاعبنمٌم * مّشاء   هّمازمهٌن * حبلّؾقال تعالى:) وال تطع كل 
  ( .  البصٌر السمٌعقال تعالى: ) لٌس كمثله شًء وهو 
   :وأفواه المناٌا فواؼـر صبولوأحبلم الرجال عــــــــوازب               قـبــولقال الشاعر 
  إذا الدهر سرنً              وال جازع  من صرفه المتحول بمفراح  قال الشاعر:  ولست 
 قِظُ  أنت الشاب ٌَ اء،  القوي،  الَطُموح،  ال  والوطن فً حاجة  إلٌك . ، المقدام،  الوضَّ
  كرامته .                       المهذارال ٌحفظ  مـبكالهذا رجل  . 

 ّصٍغ الوبالغت كثٍسة ، أشِس أّشاًِا خوست ، ًُ :

.  َ َ    ،  كَِؼ ٍ    ،  كَِؼ٤ ٍ    ،  كَُؼٞ ْلَؼخ ِٓ   ،    ٍ  كَؼَّخ
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  عند الببلء .    صبورعند النعمة،  شكورالمإمن 
  محبوب من الناس .   الصدوق األمٌنالتاجر  ـناع  بؤسرار صنعته . العلٌمخٌر الصُّ

  طوال المباراة ايقظً حارس المرمى .    ًل ج  ع  ، وال تكن  احذرً كن .  فطن كّيس المؤمن . 
 لمبالغة الكثرة وا عمى وجوا وقع منيا فعل دلت عمى أن ذاتً الكممات التي تحتيا خط في األمثمة السابقة. 

 ااشتقاقــــــــــــه
 ضّراب[ من الفعل ]َضَرَب[ .مثل: صٌػ المبالؽة من الفعل الثبلثً المتعدي، تشتق[ 
 مشَّاء[ من الفعل ]مشى[ .مثل: صٌػ المبالؽة من الفعل البلزم، تشتق قلما[ 
 ر [ .ــ ]بِشٌر[ من الفعل ] بشَّ      ]ِمْعوان[ من الفعل ]أعان[ : ثلـم ، الثبلثًمزٌد من  وقلما تشتق 

 .نذير  –متلف  –مضياع  –محجام  –مقدام  –مغوار  –معطاء  ومثميما : –
ْلؼــخٍ كَؼَّـــخٍ  كَِؼـــَ كَِؼــ٤َ كَُؼـــٍٞ ِٓ

ْؼــٞحٕ هٞحّ           َػـــ٬َّّ ــــــٍٞ ِٓ ًُ ـ٤غ أَ ِٔ ـ  كَـِطـــٖ َٓ

ـــخّ َّٔ ـْوــيحّ َّٓ٘خع ٗ ـــغ َهـزـــ٤ـَ َكـٔــٞى ِٓ ِ٘  َؿـ

 َّٞ ـٌـــٍٞ ْٓؼـطــخء هظَّخٍ حدطــ  ٣َـوِــــع هـــــ١ٞ َٗ

حد ؿزخٍ ََّ  َٗى  ك٤ِْ ٛزٍٞ ٓل٠خٍ ٟ

 ٝهق ٍك٤ْ ًٍٞد ٓلـخّ ًٌحد ٛٞحّ

ٍ هي٣َ َٗٝد ٓوٞحٍ ؿ٘خٕ ؿلخٍ ٌِ  ك

ًّخٍ ػزخّ َِد ػ٤ِْ هجٍٞ ٠َِٓحد أ ٟ 

حد ََّ ٔٔخع كّؼخٍ ٗ َ ر٤َٜ ؿلٍُٞ ِٓ ِٔ ً 

خف أهخً ّٟ ٌٜحٍ ٝ  ػـَ أ٤ٖٓ كوٞى ِٓ

 هِن أػ٤ْ ٛيٝم ٓلَحف ٓلّخف حّهي

 ٛخّ ٝػخؿَ
 على وزن ) فعـّال (  من الفعل ) مشى (  وهو فعل الزم .                           ← ) مشـّاء (  -مثال :         -* وقد تؤتى من الفعل البلزم :

  ، منها : سماعٌةللمبالؽة صٌػ أخرى 
      . ] فاروق [ َفاُعول : كــ  .  ] ار ال : كــ ] ُكبَّ وس [ . فَُعلة : كــ ] ُهَمَزة ـ لَُمَزة [ .        فُعَّ ول : كــ ] قُدُّ  فُعُّ

  -مبلحظات : 
 شكورة (  –سمٌعة  -مفضالة   –صٌػ المبالؽة تلحقها ) تاء ( التؤنٌث : ) حمـّادة  – ٔ   
 ؼفورات ( ‘ ؼفورتان    -َحِذ رون  ‘ صٌػ المبالؽة  تثنى وتجمع : ) َحِذ ران  – ٕ   
  تعرب صٌػ المبالؽة حٌب موقعها فى الجملة . -ٖ   

 تدرٌبات
  : استخرج صٌػ المبالؽة ، واذكر ما تدل علٌه ، وزنها ، فٌما ٌلً:ٔس
  : قال تعالى َوإِنًِّ لََؽفَّار  لَِمْن َتاَب َوآََمَن َوَعِملَ َصالًِحا ُثمَّ اْهَتَدى  . 
  تعالى:قال إِنَّ اإْلِْنَساَن ُخلَِق َهلُوًعا رُّ َجُزوًعا ُه الشَّ ُر َمُنوًعا إَِذا َمسَّ ٌْ ُه اْلَخ  . َوإَِذا َمسَّ
 : قال تعالى   ؾ  َمِهٌن اء  ِبَنِمٌم   َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحبلَّ از  َمشَّ ِر ُمْعَتد  أَثٌِم   َهمَّ ٌْ اع  لِْلَخ  .  َك َزنٌِم  ُعُتل  َبْعَد َذلِ  َمنَّ
  : قال تعالى  ِْحت الُوَن لِلسُّ اُعوَن لِْلَكِذِب أَكَّ  .  َسمَّ
  : قال تعالى  ُِمٌُع اْلَعلٌِم َك أَْنَت السَّ ا إِنَّ لْ ِمنَّ َنا َتَقبَّ  .  َربَّ
  : قال تعالى  ُُه َؼفُور  َشك ِزٌَدُهْم ِمْن َفْضلِِه إِنَّ ٌَ ُهْم أُُجوَرُهْم َو ٌَ ٌَُوفِّ  .  ور  لِ
  قال  : لٌس المإمن بالطعان وال باللعان وال بالفاحش وال البذيء  . 
 قال الشاعر: وعاجز الرأي مضٌاع لفرصتـــــه      حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
 قال الشاعر: ٌعطٌك ماال تكاد النفس تـسلـمه      من الـتـبلد َوهـــــــوب ؼٌــــر مـنـان 
 لخٌر معوانا .                 كن على ا                     . المإمن شكور . من الفطنة أن تكون حذرا 
 . العـّداء الواسعة خطواته ٌفوز بالسباق 
 . من عبلمات المنافق أنه مخوان لؤلمانة ، مخبلؾ للوعد 
 . البحر هـّدار موجه                        . السفٌنة ٌقظ ربانها 
    . جارنا بسام الثؽر ، ضحاك السن  كن على الخٌر معوانا 
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 . ال ٌجد الكذوب صدٌقا ، وال الؽضوب أنٌسا                . ال ٌحفظ المهذار كرامته 
 . خٌر الصناع العلٌم بؤسرار صنعته         . لسنا واصلٌن إلى التقدم ببل تعلٌم متطور ، بنَّاءة مناهجه 
 ة صبورة .المإمنة شكور                         . الكرٌم منحار ، والشجاع مطعان 
 . هذا خبٌر باألمور ، قدٌر على تصرٌفها 
   . كلب جوال خٌر من أسد رابض                  . الحسود ال ٌسود 
 : عٌن صٌػ المبالؽة ، واذكر أفعالها فٌما ٌؤتً :ٕس
            . المسلم فعال ال  قوال             . الطالب فهٌم                                   . ال تكونا كسولٌن                
            . المنافق حقود                                  . البار مطواع لوالدٌه              . ال تصاحبً نمامة 
 } جحود ، خوانون ، مقدام ، الرسامٌن ، قدٌرة { : ضع صٌػ المبالؽة اآلتٌة فً المكان المناسب مما ٌؤتً : ٖس
 الٌهود .............لعهودهم . -ٕالكافر ............ لنعم ّللا .        -ٔ
 القابد......................  فً المعركة . -٘أعجبت بعمل .............. .  -ٗالطبٌبة  .......... فً عملها .      -ٖ
 من األفعال اآلتٌة ، ثم زنها :: هات صٌػ المبالؽة ٗس

 زهق  {      خط     }  شهد         عام          كفر          كذب          سمع 
 } سار ، ؼفر ، صبر ، سبم ، فهم ، حل ، علم {: صػ اسم الفاعل ، ومبالؽة اسم الفاعل من كل فعل مما ٌؤتً : ٘س
 } حمال ، مقوالون ، رحٌمتان ، نبوم ، طباخات ، سإولٌن {ابك : : ضع صٌػ المبالؽة اآلتٌة فً جمل تامة من إنشٙس
 : ضع مكان كل اسم فاعل فٌما ٌؤتً صٌؽة من صٌػ المبالؽة، ثم زنها : 3س
   . العاقل تارك ما ال ٌعنٌه . الصدٌق كاتم سر صدٌقه     . ال ٌجد الكاذب صدًٌقا . هذا بابع جابل 
       .الثعلب حٌوان ماكر م طابخة الطعام .األ            . لست مانعا مساعدتً من ٌحتاج إلٌها 
 : حول اسم الفاعل فٌما ٌؤتً إلى صٌؽة مبالؽة فً جمل تامة : 3س

 } طامع ، حاكم ، سابح ، شاكرة ، شارد ، صابم ، سابقة {
  ؼٌرهوسلوكـه القوٌم ؛ فهو ال ٌقلد  ، القــوٌة" اعلم ـ ٌا بنً ـ أن المسلم الحق ٌتمٌز بشخصٌته   : اقرأ ثم أجب  :ٓٔس

 . " الستارتقلٌدا أعمى ٌجعله أشبه بدمٌة تحرك بخٌوط من خلؾ 
 أ ـ تخٌر الصواب لما تحته خط مما بٌن القوسٌن :

 ـ }القوٌة{ تعرب ......] مضافا إلٌه ـ نعتا ـ مفعوال به [ .ٔ   
 ؛ ألنها ..........  ـ  كلمة}ؼٌره{ ...... ] مرفوعة ـ منصوبة ـ مجرورة [ ٕ   
 ـ  كلمة } الستار { ......] مرفوعة ـ منصوبة ـ مجرورة [ ؛ ألنها ..........ٖ   

 ممنوعا من الصرؾ ، وبٌن علة منعه . -ٕ    منادى ، وبٌن نوعه . -ٔ ب ـ استخرج من الفقرة ما ٌلً :
 صٌؽة مبالؽة . -ٗ   اسم فاعل ، واذكر فعله . -ٖ    
 ـ إن ّللا سمٌع بصٌر .           ـ أظنك فً الشدة صبورا .           : أعرب ما ٌلً -ج 
والتكبر ،  التواضعبعٌوبهم ، وٌعلمهم التفرٌق بٌن  اآلخرٌنأخٌه ، ٌجب علٌه أن ٌبصر  مرآةالمرء »  : اقرأ ثم أجب  :ٔٔس

؛ ألن  خلقاالناس  أعظمتواضعا ، تكن فالمتواضع محبوب ، والمتكبر محتقر من الجمٌع ، فكن نصوحا لنفسك وؼٌرك ، وكن م
 «. الجمٌلةلكل الصفات  مدخلالتواضع 
 : أعرب ما فوق الخط                    : استخرج 
 . اسم مفعول من فعل ؼٌر ثبلثً ، واذكر الفعل                 . اسم مفعول من فعل ثبلثً ، واذكر الفعل 

 ، وزنها . صٌؽة مبالؽة                                           . اسم فاعل من فعل ؼٌر ثبلثً ، واذكر الفعل 

 أٓجِش ح٫ٓظلخٕ ٖٓ 
 العالم كله ........ على انتصاراتنا. ) صٌؽة مبالؽة من الفعل " شهد" ( -1

 على الشدابد ". صّباربٌن نوع المشتق الذي تحته خط " المإمن  -ٕ

 ػ من هذا الفعل صٌؽة مبالؽة وزنها (.أعطى )ص -ٗ                   عرفت العدو...........)صٌؽة مبالؽة(-ٖ
 صػ من الفعل "ضاع "صٌؽة مبالؽة فى جملة من عندك   -ٙ                    عرفت الجبان .....)صٌؽة مبالؽة( -٘

 المإمن .............. فً الخٌر                                     ) صٌؽة مبالؽة على وزن مفعال (  -3

 مل بصٌؽة مبالؽة من الفعل )قام( .من صفات المإمن أنه ........ أك  -3
 " ّللا شاهد على عملى "   حول اسم الفاعل إلى صٌؽة مبالؽة .  -2

 كن ........لصدٌقك  )صٌؽة مبالؽة على وزن فعٌل من نصر( -ٓٔ
                                             (صٌؽة مبالؽة –اسم مفعول  –) اسم فاعل  حذرةكونى  -ٔٔ
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  حُٔلؼٍٞ حْٓ   ـ3
 ٝهغ ػ٤ِٚ حُلؼَ ػ٠ِ ٝؿٚ حُليٝع.ٓخ حْٓ ٓ٘ظن ٖٓ ٜٓيٍ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ حُٔز٢٘ ُِٔـٍٜٞ، ُِي٫ُش ػ٠ِ  ٛٞ

 .ٓلّٜٞ  حُيٍّ :ًوُٞ٘خ 

 ٓلؼٍٞ .حْٓ  ، إً ك٢ٜ حُلْٜحُليع ، ٝٛٞ  ػ٤ِٚٝهغ  ٓخ( طيٍ ػ٠ِ  ٓلّٜٞكٌِٔش ) 

 حٗظوخهٚ
 ٫كع ح٧ٓؼِش ح٥ط٤ش :

  .  ٍٜٞ٘ٓ حُلنُّ ، كخُلن َ ِٜ ػِ   -ُٗ  ي حُٜخىم رخُـ٘ش ، كخُٜخىم ٓٞػٞى رٜخ .ُٝ

  ه٤َ حُٜيم، كخُٜيم ٓوُ  –٤غ . زِ َٓ ر٤غ حُز٤ُض ، كخُز٤ض. ٍٞ 

  ٚا٤ُ ٌّٞ ْيُػ َٓ ْز٢ٌِّ٘ . –ُىِػ٢َ ا٠ُ هللا ، كخهلل  َٓ  ر٢َُِ٘ حُز٤ض ، كخُز٤ض 

    . َْٖظو ُٓ  أُطوٖ حُؼَٔ ، كخُؼَٔ 

      ََٛيس ُٓ٘خ ِٛيص حُٔزخٍحس ، كخُٔزخٍحس  ُٞٗ  . 

      . ُٚ زخٍى ُٓ ٍِى ُي ، كؤٗض   رُٞ

      . ٌَّد َؼ ُٓ ٌِّد حٌُخكَ ، كخٌُخكَ   ُػ

 لقاعدةا
 أًّل  اشخقاقَ هي الفعل الثالثً :

  ٍحُلؼَ حُؼ٬ػ٢ حُٜل٤ق ٝ حُٔؼظَ حُٔؼخ ٖٓ 

      ( ، ٝٓؼَ : ٠َٓٝد ـ ٓٔيٝى ـ ٓوَٝء ـ ٓٞكٞى .              ٔػ٠ِ ُٕٝ " ٓـلؼٍٞ " ، ًٔخ ك٢ ح٧ٓؼِش )

كِـــــــــــَي { .                                     ُٝ َِة ـ  ـــــــــــــــيَّ ـ هُـــــــــ ُٓ ََِد ـ  ــــــــــــ ُٟ  ٖٓ ح٧كؼخٍ : } 

 } ٝحُلؼَ حُؼ٬ػ٢ ح٧ؿٞف } ٝأَٛ كَف حُؼِش ٝح ٖٓ 

( . كوا فً الْاّ، ٌّسد حسف العلت إلى أصلَ )  ل (ْل " ، بالخغٍٍساث اَحٍت : ح حرف ّاّ ) هفعـــــــعَهف  على ّشى " 

 ( .  9األهثلت )

 } حُلؼَ حُؼ٬ػ٢ ح٧ؿٞف } ٝأَٛ كَف حُؼِش ٣خء ٖٓ 

( . كوا فً الٍاءل ( ، ٌّسد حسف العلت إلى أصلَ ) ْل " ، بالخغٍٍساث اَحٍت : ح حرف ّاّ ) هفعـــــــعَهف  على ّشى " 

 ( .9األهثلت )

 ٓخ كيع ٖٓ طـ٤٤َ ُٝٗٚ ُٔلؼٍٞحْٓ ح ح٠ُٔخٍع حُٔخ٢ٟ

 ٖٓ ح٧ؿٞف حُٞح١ٝ

ىَّ كَف حُؼِش ا٠ُ أِٛٚ ) حُٞحٝ ( َهف عــل ٓوٍٞ ٣وٍٞ هخٍ ٍُ  ُكٌكض ) ٝحٝ ( ٓلؼٍٞ ، ٝ

ىَّ كَف حُؼِش ا٠ُ أِٛٚ ) حُٞحٝ ( َهفـل ّٜٓٞ ٣ّٜٞ ٛخّ ٍُ  ُكٌكض ) ٝحٝ ( ٓلؼٍٞ ، ٝ

ُٔـٞى ٓــخى ُٔٞى ٣ َٓ   

وُٞى ٣وُــٞى هــخى َٓ   

ُؼٞى ٣ُؼٞى خىػ َٓ   

ُٜٕٞ ٛخٕ ٣ ُٕٜٞ َٓ   

..... ّٞٔ٣ ّٞٔٓ   

   ٓلُٞ ..... كخُ

   .....  ُحٍ

..... ٌٕٞ٣ ٌٕٞٓ   

   ٓـٞى ..... ؿخى

   ..... ٣وخف هخف

 ٖٓ ح٧ؿٞف ح٤ُخث٢

ىَّ كَف حُؼِش ا٠ُ أِٛٚ ) ح٤ُخء ( َهف عـــل ٓز٤غ ٣ز٤غ رخع ٍُ  ُكٌكض ) ٝحٝ ( ٓلؼٍٞ ، ٝ

ىَّ كَف حُؼِش ا٠ُ أِٛٚ ) ح٤ُخء ( َهف عــل ـ٢ءٓ ٣ـ٢ء ؿخء ٍُ  ُكٌكض ) ٝحٝ ( ٓلؼٍٞ ، ٝ

٤َ ٓخٍ ِٔ ٤َ ٣ ِٔ َٓ   
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} ّهي الفعل الثالثً الٌاقص } ّأصل حسف العلت ّا 
 ػ٠ِ ُٕٝ " ٓلؼٍٞ " ، رخُظـ٤٤َحص ح٥ط٤ش : 

 ( . ٖٓلؼٍٞ . ًٔخ ك٢ ح٧ٓؼِش )  )ٝحٝ({ ك٢  حُٞح٣ُٝيؿْ كَف حُؼِش } 

} هي الفعل الثالثً الٌاقص } ّأصل حسف العلت ٌاء 
 ػ٠ِ ُٕٝ " ٓلؼٍٞ " ، رخُظـ٤٤َحص ح٥ط٤ش : 

 ( . ٖ( حُلؼَ . ًٔخ ك٢ ح٧ٓؼِش )  ٣خء( ٝطيؿْ ك٢ )  ٣خءً ٍ ) ٞطُوِذ ) ٝحٝ ( ٓلؼـــــــ

 َحُؼ٬ػ٢ؿ٤َٖٓ حُلؼ 
( .  ٗعلى وزن فعله المضارع ، مع إبدال حرؾ المضارعة مًٌما مضمومة ،وفتح ما قبل اآلخر. كما فً األمثلة ) 

 : _  ٫كع حُـيٍٝ ح٥ط٢
 ٖٓ طـ٤٤َٓخ كيع ك٤ٚ  حْٓ حُٔلؼٍٞ ح٠ُٔخٍع حُٔخ٢ٟ

ِِّٜ َِّٜ ُؿ َّٜــــــِ ٣ُـ ـَ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝكُظق ٓخ هزَ آهَٙ ُٓ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

ل٤ِٞ ٣ل٤ِٞ كخٝ َٓ   

٤َ ٓخٍ ِٔ ٤َ ٣ ِٔ َٓ   

ــز٤ِي ٣ز٤ٍي رـــخى َٓ   

   ٓز٤ٖ ٣ز٤ٖ .....

   ٓؼ٤ذ ..... ػخد

 َٕ ٤ِ٣ٖ ٫ .....   

   ٓط٤َ ٣ط٤َ .....

   ٓل٤ي ..... كخىَ 

   ..... ٤ٔي٣ ٓخى

 ٓخ كيع ٖٓ طـ٤٤َ ُٝٗٚ حْٓ حُٔلؼٍٞ ح٠ُٔخٍع حُٔخ٢ٟ

 ٖٓ حُ٘خهٚ حُٞح١ٝ

ّٞ  ٣يٗٞ ىٗخ يُٗ  أُىؿٔض } ٝحٝ { حُلؼَ ك٢ ٝحٝ } ٓلؼٍٞ { ٓلؼٍٞ َٓ

ّٞ  ٣ٔٔٞ ٓٔخ ُٔ ٔ  ك٢ ٝحٝ } ٓلؼٍٞ {أُىؿٔض ٝحٝ حُلؼَ  ٓلؼٍٞ َٓ

ّٞ  ٣َٓٞ ٍٓـخ ُٓ َ َٓ   

ّٞ  ٣٘ـٔٞ ٗٔـخ ُٔ ـ٘ َٓ   

ّٝ  ٣زيٝ رَيح    ٓزي

..... ٌٞٔ٣ ٌٞٔٓ .....  

  ..... ٓطلٞ ..... ١لَخ

  ..... ..... ٣َٗٞ ٍَٗخ

  ..... ِٓـٞ ٣ِـٞ .....

  ..... ٓؼِٞ ..... ػ٬

 من الناقص الٌابً

ِؼ٢ّ  ٣ٔؼ٠ ٓؼ٠  ْٔ  حٝ ٓلؼٍٞ } ٣خء { ٝأىؿٔض ك٢ ٣خء } حُلؼَ {هُِزض ٝ ٓلؼٍٞ َٓ

٢ّ  ٢َٓ٣ ٠ٍٓ ِٓ َ  هُِزض ٝحٝ ٓلؼٍٞ } ٣خء { ٝأىؿٔض ك٢ ٣خء } حُلؼَ { ٓلؼٍٞ َٓ

ـْوـ٢٠ِّ  ٣و٢٠ ه٠٠ َٓ   

ــَث٢ّ  ٣َٟ ٍأٟ َٓ   

١َِّ  ٣ــ١َ ؿَٟ ـــ َٓ   

  ..... ٜٓي١ ٣ٜي١ .....

ٌَٟ ٛ ..... ١ٌٜٓ .....  

٠ َٔ   ..... ..... ٣ل٢ٔ ك

..... ١َٔٓ ١َٔ٣ .....  

  ..... ٓـ١َ ..... ؿَٟ

  ..... ..... ٣ل٢ ٝك٠
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 81   ـ رـٞحٍ ٌٓظذ حُز٣َي ر٢٘ ػَٔحٕ حَُ٘ه٢ًَِٓ  حٍُ٘ٞ ُويٓخص حٌُٔز٤ٞطَ ٝح٩ٗظَٗض ـ طَ 

 

َِؽ ؽ أُه ََ ؽ ٣ُو ََ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝكُظق ٓخ هزَ آهَٙ ُٓو ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

٘طَِن ٣ُ٘طَِن حُٗطِِن خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝكُظق ٓخ هزَ آهَٙ ُٓ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

خ أُِؿ٤ذ ـَ خد د٣ُ ـَ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝكُظق ٓخ هزَ آهَٙ ُٓ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلًخ ٧ٜٗخ ٓلظٞكش ٝٓلظٞف ٓخ هزِٜخ  ُٓوظخٍ ٣ُوظخٍ حُهظ٤َِ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

٘وَخى ٣ُ٘وَخى حُٗو٤ِي خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلًخ ٧ٜٗخ ٓلظٞك ُٓ ًٔ  ش ٝٓلظٞف ٓخ هزِٜخأُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

َ٤ِٜ َٜخٍ حُٗ َٜخٍ ٣ُ٘ ٘ خ ٠ٓٔٞٓش ، ٝهُِزض ح٤ُخء أُلًخ ٧ٜٗخ ٓلظٞكش ٝٓلظٞف ٓخ هزِٜخ ُٓ ًٔ  أُريٍ كَف ح٠ُٔخٍػش ٤ٓ

.........  ُٖ َٔ َٖٔ ٣ـُْل ـــل ُٓ  

َِؿٞح ؿٕٞ ......... حُٓظُو ََ   ُٓٔظو

  ......... ٣ُ٘و٠٠ََ حُٗو٢٠َُِ 

 ََّ َّ  ......... حُكظُ لظَ ُٓ  

ؼخهَذ ٣ُؼـخهَذ   ......... ُٓ  

 ٛخّ ٝػخؿَ : 
الحظ جٌدا أن هناك بعض الكلمات ٌجوز أن تكون اسم فاعل)من الحاالت الشاذة ( وٌجوز كذلك أن  تكون اسم مفعول  -( ٔ)

 منضم .  -منشق ، انضم  –مختل، انشق  –محتل ، اختل  –ممتد، احتل  –مثال : االفعال على وزن: امتد 
 منحاز ،. –مجتاز ، انحاز  –محتار ، اجتاز  –مختار ، احتار  –وكذلك : اختار                     

 فؤى اسم منها ٌجوز أن تكون اسم فاعل وٌجوز أن تكون اسم مفعول ولكى نعرؾ نوعها نفهم سٌاق الكبلم
 تكون اسم فاعل       ←    * إذا دلت على من قام بالفعل     
 تكون اسم مفعول←     الفعل  * إذا دلت على من وقع علٌه  

 المعلم مختار الكتاب النافع .        ))مختار(( اسم فاعل ... النها تدل على من قام بالفعل . -ٔ:  ٔمثال
 الكتاب مختار من التلمٌذ المتفوق  ))مختار((اسم مفعول ... النها تدل على من وقع علٌه الفعل. -ٕ        
 .  المحتلةإسرابٌل  تقاوم المحتلة: فلسطٌن  ٕمثال

 المحتلة  االولى : اسم مفعول ... النها تدل على من وقع علٌه الفعل.       
 المحتلة الثانٌة : اسم فاعل ... النها تدل على من قام بالفعل .        

 مـُـباركة .    -مكتوبة       -مسموعة     -اسم المفعول تلحقه ) تاء ( التؤنٌث . مثال : -( ٕ)
 مـُرَشحتان .   -ان  تلومـُق   –مـُجتمـَعان   -اسم المفعول تلحقه عبلمة التثنٌة  .  مثال : - (ٖ) 
 ُمـجمـَعات .  -مشروبات   -مقتولون      -اسم المفعول تلحقه عبلمة الجمع .   مثال : -( ٗ) 
 اسم المفعول ٌعرب حسب موقعه فى الجملة . -( ٘) 

 طي٣ٍزخص
 ٔخ ٢ِ٣ ، ٝحًًَ كؼِٚ ، ٣َ١ٝوش ٛٞؿٚ ، ٝأػَرٚ :: ػ٤ٖ حْٓ حُٔلؼٍٞ ك٤ّٔ

  ٍهخ  :  ٍِ حُطُّٞ َٝ  ٍٍ طُٞ ْٔ َٓ ًِظَخٍد  َٝ  ٍٍ ُٞ٘ ْ٘ َٓ م   ٍَ ٍِ  ك٢ِ  ٞ ُٔ ْؼ َٔ ُْ ُْز٤َِْض ح ح َٝ  كُِٞع َْ َٔ ُْ َّْٔوِق ح حُ َٝ  ٍِ ٞ ـُ ْٔ َٔ ُْ َِ ح ُْزَْل ح َٝ
 . 

  ٍهخ :   َٖ ٤ِِ َٓ َْ ُٔ ُْ َٖ ح ِٔ َُ َْ ُُٗٞ٣ َّٕ اِ َٝ  ًْ ِٕ  اِ ُلٞ ْ٘ َٔ ُْ ِِْي ح ُْلُ َٖ  أَرََن ا٠َُِ ح ْيَك٤٠ِ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  َٕ خ ٌَ َْ كَ َٛ خ َٔ  . كَ

  ٍهخ:  ِٖ ٤ ِٔ َ٤ُْ َلخُد ح ْٛ خ أَ َٓ  ِٖ ٤ ِٔ َ٤ ُْ َلخُد ح ْٛ أَ َٝ  ْو٠ٍُٞى َٓ  ٍٍ ْي ِٓ ٠ٍُْ٘ٞى  ك٢ِ  َٓ ٍِْق  َ١ َٝ  ُيٍٝى ْٔ َٓ   َ ِظ َٝ  ٌٍُٞد ْٔ َٓ خٍء  َٓ َٝ
  ٍس ََ ؼ٤ِ ًَ ٍَٜش  ًِ كَخ َٝ  َُ٘ٞػٍش ٫َ ْٔ َٓ  ٫َ َٝ ْوطَُٞػٍش  َٓ  ٍكَُٞػش َْ َٓ  ٍٕ َُ كُ َٝ  . 

 ٍهخ   :  ٍٚحع ، ًٌِْٝ ٓٔجٍٞ ػٖ ٍػ٤ظ ًٌِْ    . 

 ."َّٝه٤َ ك٢ ح٧ػَ: ٝؿي ػ٠ِ رٔخ١ ِٓي حَُّٝ ٌٓظٞد :"حُزو٤َ ٌّٓٓٞ، ٝحُلٔٞى ٓـّٔٞ، ٝحُل٣َٚ ٓل 

 : َٝحُـخٓي حٌُقِّ ٫ ٣٘لي ٓٔوٞطخٝحُُٔٔق ك٢ حُ٘خّ ٓلٔٞى  ه٬ثوٚ          هخٍ حُ٘خػ 

 هيّ ٗخثذ حُلخػَ ٝأًَٔ حُـِٔش رخْٓ ٓلؼٍٞ ٓ٘ظن ٖٓ حُلؼَ:  -ّٕ

 )د( أِٛلض حُٔخػش. .............................   )أ( أ٤ٟجض حُلـَس................................ 

 ن ػ٠ِ طؤهَٙ. .....................)ى( ػٞطذ حُٜي٣  )ؽ( ر٤غ حُوطٖ رؼٖٔ ػخٍ............................

 : أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ٓغ حٓظوَحؽ حْٓ حُٔلؼٍٞ ك٢ ًَ ػزخٍس ٓٔخ ٣ؤط٢ : ّٖ

 : َك٢ ؿ٤َ أِٛــــــــــٚ       أ١خٍ ػ٘ـخًء أٝ أ١ــــخٍ طــ٘يٓـــــــــخ حُٔؼـَٝفٖٓ ١ِذ  هخٍ حُ٘خػ 

َٝ ٖٝٓ ٓخٓق ح٣٧خّ  َّٖ رخُٔؼَٝف ػخى كــ٤خطـــــــــــــــٚ       ٖٝٓ  ٣َ  ِٓٓٔخٓ

  ٌْٓظّٞحُ٘خّ  ًَحّػ٘ي  ٝحَُٔا٫ ٖٓ ُٚ َٗف               حَُٔٝهخٍ آهَ : ٫ ٣ٌظ 

  َٔحُِْٖٔٔٓ ٛلخص  حُٔظوٖحُؼ  .                      اٗٔخٕ ٌّٓٓٞ ٖٓ حُٔـظٔغ. حٌٌُحد 

 خً ٝٓخ ًخٕ كؼِٚ ؿ٤َ ػ٬ػ٢:: ػ٤ِّٖ ًَ حْٓ ٓلؼٍٞ ك٢ حُؼزخٍس ح٥ط٤ش،ٝر٤َّٖ ٓخ ًخٕ كؼِٚ ػ٬ػ٤ّ ّٗ
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َؼي  ٫ٓظوزخٍ حُِحث٣َٖ، ٤ُْٝ ٝحؿزخً إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حٌُٔخٕ ٓلَٝٗخً رلخهَ ح٣َُخٕ ،  ُٓ )ػ٠ِ ًَ اٗٔخٕ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ك٢ ُِٓ٘ٚ ٌٓخٕ 

ًخ ر٢٘ء، ٖٓ حُظُّلِق حُٔٔ ُٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٣َِّٓ٘ َٖ حُظ٤ٔ٘ن، ٣َْٝل َٔ ظخُس إ ًخٕ ًُي ٝاِٗٔخ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظ٤لخً، ٓوز٫ًٞ، َٓطزخً، َك

ظَََِٔلش ، حُظ٢ ٣يٍ حهظ٤خٍٛخ ػ٠ِ كٌَس ٛخك٤ش ًٝٝم ٤ِْٓ( . ْٔ ُٔ  ُٓٔظطخػخً، ٝإٔ طٌٕٞ ُؿيٍحٗٚ ِٓىحٗش رخٍُٜٞ حُل٤٘ش حُ

ّٕ هللا ـ ؿِْض ّ٘ ِٙ حُي٤ٗخ ،ُْٝ ٣ــؼِٜخ ٓٔظوـَح ٨ُُْ رَ ؿؼِٜخ ٤ُٝ٧خثٚ  َٗحـ ُْ ٣َى رٔوِٞهخطٚ  هيٍطٚ:  حهَأ ػْ أؿذ : " ا ٌِ ك٢ ٛ

َّ ٧ٗلٔ٘خ، ٝٓخ كـٔي حُِٓخٕ، ٝاٗٔخ ٗلٖ  رخهــ٤شٓؼخىس كخ٤ٗش ،٣َكـِٕٞ  ٜٓ٘خ ا٠ُ ىحٍ ٓؼخىس  حٍى ، ٝاٗٔخ  ٗلٖ حُـ٣ٌٖ ٗـِذ حُ٘

ٝحُوز٤غ ، ٝحُو٤َ ٝحَُ٘  حُط٤ذ؛ كَٜٗخ ٫ ٗٔــــــ٤ِ ر٤ٖ  حُلٌْ، ٝحهظِطض ح٤ٗ٧خء، ٝأهطؤٗخ  ح٧ٓـٍٞحُلخٓيٕٝ، حٗظزٜض ػ٤ِ٘خ 

 ٕ ًحى . "رَ أهٌٗخ ٛــٌح ٌٓخ

 د ــ حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش ٓخ ٢ِ٣ :        أـــ  أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ ك٢ حُلوَس حُٔخروش .       

 ـ ٤ٛـش ٓزخُـش .ٖـ حْٓ ٓلؼٍٞ ، ٝحًًَ كؼِٚ ٠ٓز١ٞخ . ٕـ حْٓ كخػَ ، ُٝٗٚ .       ٔ

 ي٫ ، ٝحًًَ ٗٞػٚ .ـ ر٘ـ ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ حَُٜف ، ٓز٤٘خ ػِش ٓ٘ؼٚ .                               ٗ

 ؽ ـ ٟغ ًِٔش ]ٓٔظّي[ ك٢ ؿِٔظ٤ٖ، رل٤غ طـٌٕٞ ك٢ اكيحٛٔخ حْٓ كخػَ، ٝك٢ ح٧هَٟ حْٓ ٓلؼٍٞ .

 ٝٗؼخٍٓز٤٘ش ػ٠ِ أٓخّ ٖٓ حُظوط٢٤ حُيه٤ن  ٛ٘خػ٤شكل٤ٜخ ٠ٜٗش  ٓؼٜٞىحً ٤ُْ  ٗ٘خ١:  حهَأ ػْ أؿذ : ٣يد ك٠ َٜٓ ّٙ

 ٕٞ ك٠ أٍٟٜخ ٖٓ ًُ٘ٞ . حُؼَٔ ٝحٓظـ٬ٍ حُٔيك اطوخٕٜٓ٘ٞع ك٢ َٜٓ أىٟ ا٠ُ 

 حٓظوَؽ حْٓ حُٔلؼٍٞ ٖٓ حُؼ٬ػ٢ ٝؿ٤َ حُؼ٬ػ٢ -د        أػَد ٓخ طلظٚ ه٢ .  -أ

٤ُزوَ رَأ١  ٗخكغ رِيٙ .  أكيٗخُْٝ ٣ٌٖ  ٝحهؼ٤ش٣ـذ إٔ طٌٕٞ  َٜٓ:  حهَأ ػْ أؿذ : " إ حُٔ٘خًٍش رخَُأ١  ك٤ٔخ ٣ـَٟ ك٢  3ّ

 َٓٓٞٓش هطظٚ ." ٛيكخً ٤ٌٖ ًُي . ُٝ ح١ٍُٖٞأ٣ٚ رَٜحكش ٣ويّ  ح٩ٗٔخٕٝاريحء 

 د ( حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس :               أ ( أػَد ٓخ طلظٚ ه٢  . 

 حْٓ ٓلؼٍٞ ، ُٝٗٚ ، ٝحًًَ كؼِٚ .  – ٕ              حْٓ كخػَ ، ٝر٤ٖ ٓزذ ٓـ٤جٚ ػ٠ِ ٌٛح حُُٕٞ . – ٔ

 أٓجِش ح٫ٓظلخٕ ٖٓ 
 "استطاع ": )اسم المفعول منه مستطاع ، مستطٌع ...اختر الصواب(. -ٔ
 ) اسم مفعول من فعل ؼٌر ثبلثً (   هذا رأي ........... علٌه  -ٖ    أنت ........ علً األسرة ) أكمل باسم مفعول (  -ٕ
 ضع من الفعل ) ٌعرؾ ( اسم فاعل واسم مفعول فً جملتٌن مختلفتٌن   -ٗ
 ة اسم مفعول واكتب الجملة بعد ذلك" حق العامل ٌصان " صػ من الفعل " ٌصان " فً الجملة السابق -٘
 لنا أهداؾ  ......... ٌجب أن تحقق                                 ) اسم مفعول من فعل ثبلثً (  -ٙ 
 صػ من الفعل " ٌؽتصبون " اسم مفعول فً جملة من تعبٌرك واضبطه  -3
 " ٌحض " هات اسم فاعل ومفعول فً جمل. -3
 اق " هات من الفعل " ُنِهى " اسم مفعول واكتب الجملة صحٌحة. " اإلسبلم نهى عن النف -2

  ) صٌؽة مبالؽة –اسم مفعول  –) اسم فاعل  المرجواألمل  -ٓٔ
 ( صٌؽة مبالؽة –اسم مفعول  –) اسم فاعل  منشورالخبر  -ٔٔ
  الفعل " ٌرتاد " ضعه فً جملتٌن بحٌث ٌكون فً األولى اسم فاعل وفً الثانٌة اسم مفعول  -ٕٔ

 اسم الزمان واسم المكان ـٗ
  . َحْٓ حُِٓخٕ : حْٓ ٓ٘ظن ُِي٫ُش ػ٠ِ ُٓخٕ ٝهٞع حُلؼ 

ح . أ١ : ُٖٓ حٗظٜخء حُؼَٔ . ٓ٘ظ٠ٜٓؼَ :  ًَ  حُؼَٔ حُؼخ٤ٗش ظٜ

  . َحْٓ حٌُٔخٕ : حْٓ ٓ٘ظن ُِي٫ُش ػ٠ِ ٌٓخٕ ٝهٞع حُلؼ 

 حُؼِٔخء . أ١ : ٌٓخٕ ؿِّٞ حُؼِٔخء . ٓـِْٓؼَ : حُِّ 

 : الحظ األمثلة اآلتٌة
 " ؽ " ""د  " أ "

 َؼ٠حُٜزخف ْٔ ِّ ا٠ُِ حُؼَٔ. َٓ  حُ٘خ

َؼ٠ ْٔ  حُلـخِؽ ر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس  َٓ

 ُز٢ِ ْٜ َ ح٤ُّٞ. َٓ ـْ  ١خثَس حُلـخؽ كَ

 ز٢ُِ ٌٓش حٌَُٔٓش ْٜ  حُٞك٢. َٓ

 غُ ٣ّٞ ػَكخص َٔ ظَ ـْ  حُلـخؽ. ُٓ

  غُ ػَكخِص َٔ ظَ ـْ  حُلـخؽ. ُٓ

حُٔلَّ. ْٓزيأ َُ  حُؼخّ حُٜـ١َ ٜٗ

ْزيأ زَخِم حُي َٓ حؿخِص حُطخثق.ِٓ ٍَّ 

  ِْظَو٣٠َّٞ حُـٔؼش  ح٤ُِٜٖٔ. ُٓ

 ِْظَو٠َحٌُٔظزش  حُٔؼول٤ٖ. ُٓ

 ُْطَِغ َُ ٗظخًء. َٓ  حُْ٘ٔ ٣ظؤَه

 ُْطَِغ  حُْ٘ٔ ؿٜشُ حَُ٘م. َٓ

 ٍٍٝر٤غ ح٧ َُ ُُيُٙ ٜٗ ْٞ َٓ  . 

 ُُي ْٞ  ٌٓش. حٍَُٓٞ  َٓ

 َىعُ ح٤ُِ ْٞ ظ ْٔ  ح٧َٓحٍ. ُٓ

 ٓٔظٞىعحُوِذ .ٍِ  ح٧َٓح

 + + صوغ اسما الزمان و المكانطرٌقة + 
ٌُصاؼان من الفعل الثبلثى على وزن ) مـَفعـَل  ،   مــَفعـِل ( ٔ)   ) 

     -) ا ( ٌــُصاؼان على وزن ) َمفَعـل ( إذا كان الفعل الثبلثى  :          
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 معتل اآلخر )ناقص( :  -ٔ   
 لهى  ،  أوى  . مثال : رمى  ،  سعى  ،  وقى  ،  رأى  ،                    

                                ↓        ↓        ↓         ↓        ↓         ↓ 
 مرمى ، مسعى ، موقى ، مرأى  ، ملهى  ، مؤوى  .                            

 صحٌح األول و اآلخر ، وعٌنه ) مضمومة أو مفتوحة ( فى المضارع : -ٕ
 ،   دخل  ،     نصر  .  مثال :  لعب  ،  صعد   

                              ↓           ↓          ↓          ↓ 
 ٌلعـَب  ،  ٌصعـَد  ، ٌدخـُل   ، ٌنصـُر .                          

                             ↓           ↓          ↓           ↓ 
 ،  مـَصعد  ،  مـَدخل  ،  مـَنصر .      مـَلعب                           

 -) ب ( ٌـُصاؼان على وزن ) مـَفعـِل ( إذا كان الفعل الثبلثى :
 معتل ) الفاء ( صحٌح اآلخر :  -ٔ 

 مثال :  وعد  ،   وضع  ،   وقع  ،  وصل  ،  وسم  ،  وقؾ  .                     
                                ↓          ↓                 ↓         ↓          ↓         ↓ 
 مـَوِعد ، مـَوِضع ، مـَوقِع ، مـَوِصل ، مـَوِسم ، مـَوقِؾ .                             

 صحٌح األول و اآلخر ، ومكسور العٌن فى المضارع : -ٕ   
 .  مثال :   ضرب   ،   نزل   ،   رجع    ،   هبط                     

                                          ↓            ↓           ↓           ↓ 
      ٌضرب  ،  ٌنزل   ،  ٌرجع    ،   ٌهبط   .                              

                                  ↓            ↓           ↓           ↓      
          مـَضِرب ، مـَنِزل  ،  مـَرِجع    ،  مـَهبــِط  .                             

  -) على وزن اسم المفعول ( :  الثبلثً ( ٌصاؼان من الفعل ؼٌر ٕ)   
 نفتح ما قبل اآلخر . – ٖنقلب حرؾ المضارعة مٌماً مضمومة .   – ٕنؤتى بالمضارع  .   – ٔأى   

 مــُفتَر ق  .←     ٌفترق    ←   افترق                     ُمـنتصـَؾ .←    ٌنتصؾ  ←   انتصؾ     -مثال : 
ـط                  ُمــجتمـَـع  .←     ٌجتمع    ←   اجتمع                  ط  ←   توسَّ ط .←     ٌتوسـَـّ  مـُـتوسـَـّ

 ونفرق بٌنهم من سٌاق الحدٌث .د على وزن واح ان و اسم المفعول  من الفعل ؼٌر الثبلثًاسما الزمان و المك** وهكذا نجد أن 
 فإذا دلت الكلمة على مكان حدوث الفعل فهً اسم  مكان . ←       
 وإذا دلت على زمان حدوث الفعل فهً اسم زمان . ←       
 وإذا دلت على من وقع علٌه الفعل فهً اسم مفعول .←       
 اسم زمان .....................←  موعدنا منتصؾ الٌوم  -: ٔمثال 

 اسم  مكان ..............←  السٌارة فً منتصؾ الطرٌق  -          
                               اسم مفعول ...........←  المظلوم منتصؾ له ٌوم القٌامة  -          

 اسم مفعول ............← ألرض البترول مستخرج من باطن ا  -:    ٕمثال  
 اسم مكان ..............← األرض العربٌة مستخرج األبطال   -             
 اسم زمان ..........................← الصٌؾ مستخرج العنب   -             

 هام وعاجل
 ا  ) مـَـفعـَـل (  .( هناك بعض أسماء زمان أو مكان وردت على وزن ) مـَـفعـِـل (  وقٌاسه ٔ)    

 مطلـِـع  ،  مشِرق  ،  مؽِرب   ،  مسجـِـد  ،  مسكـِـن  .  -مثال  :           
 ( وورد بعضها على وزن ) مفعـَـل (  وقٌاسها ) مفعـِـل (   ٕ)    

 مسار .   ← مطار     ،      سار ← طار   -مثال  :                
  أي  )َمْفَعل(وزن   من الفعل األجوؾ ) وسطه ألؾ ( تؤتً على  المكانمعظم أسماء الزمان و ف          
 فقط .  بزٌادة مٌم على حروؾ الفعل الماضً           

 مقال(. –مقام( )قال  -مدار(  )قام   -مسار( ) دار  – )سار      

 .لتدل على الكثرة المكان قد تلحقه ) تاء ( التؤنٌث   ( اسم  ٖ)     
 ،  مدٌنة  ،  مسبؽة  ،  مقبرة .  مكتبة،   مدبؽة ،  مطبعة  ،  مزرعة  ،   مدرسة     -مثال  :           

 ٌؤتً ؼالباً دون فك التضعٌؾ   الفعل الثبلثً المضعؾ  ( ٗ)      
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 : َمـقـّر(  )قـرَّ  -  : َمـمـّر(  )مـرَّ   -   : َمـفـّر(  أمثلة : )فـرَّ            

 . ظرفى الزمان والمكانو  اسمى الزمان والمكانق جٌدا بٌن ( ٌجب التفرٌ ٘)     

 طي٣ٍزخص
 : حٓظوَؽ ح٢ٔٓ حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ك٤ٔخ ٣ؤط٢ :ّٕ

 " َ٣ٌُِٖٝ ًلَٝح رَرْٜ ػٌحد ؿْٜ٘ ٝرجْ ح٤ُٜٔ ".   

 . " هَ ا٢ٗ ُٖ ٣ـ٢َٗ٤ ٖٓ هللا أكي  ُٖٝ أؿي ٖٓ ىٝٗٚ ِٓظليح "  

 ٍُٝ ا٠ُ ٍري ٣ٞٓجٌ حُٔٔظوَ " " ٣وٍٞ ح٩ٗٔخٕ ٣ٞٓجٌ أ٣ٖ حُٔلَ، ٬ً ٫ ،. 

 . " ٟٝٝأٓخ ٖٓ هخف ٓوخّ ٍرٚ ٠ٜٗٝ حُ٘لْ ػٖ حُٜٟٞ كبٕ حُـ٘ش ٢ٛ حُٔؤ " 

 . " ٣ٔؤُٞٗي ػٖ حُٔخػش أ٣خٕ َٓٓخٛخ ك٤ْ أٗض ٖٓ ًًَحٛخ ا٠ُ ٍري ٓ٘ظٜخٛخ " 

 . " َ٬ّٓ ٢ٛ كظ٠ ٓطِغ حُلـ " 

 . " ٣َِذ َْ حُٜزُق رو ِٞػيْٛ حُٜزق، أ٤ُ َٓ  ّٕ  " ا

  ِٓ آرًخ ." إ ؿْٜ٘ ًخٗض  َٓ خًىح ُِطخؿ٤ٖ  َٛ َ 

 . " ْٝحُْ٘ٔ طـَٟ ُٔٔظوَ ُٜخ ًُي طوي٣َ حُؼ٣ِِ حُؼ٤ِ " 

 . " كظ٠ اًح رِؾ ٓـَد حُْ٘ٔ ٝؿيٛخ طـَد ك٢ ػ٤ٖ كٔجش " 

 . " وَخٓخ ُٓ ُٓٔظوََحًّ ٝ خ، اٜٗخ ٓخءص  ًٓ ح ََ َٕ ؿ َٜخ ًخ حر ٌَ ّٕ ػ ، ا َْ  " ٝح٣ٌُٖ ٣وُٕٞٞ ٍر٘خ حَٛف ػ٘خ ػٌحَد ؿّٜ٘

 ك٢ حُٔـخُْ كخكٔلٞح " . " اًح ه٤َ ٌُْ طلٔلٞح 

 . " ٖك٢ ح٧ٍٝ ٓٔظوَ ٝٓظخع ا٠ُ ك٤ ٌُْٝ" 

 َ٘ؤٟ ٣ٌَُِْ ػٖ ح٧ًٟ ٝك٤ٜخ ُٖٔ هخف حُو٠َِِ ٓظلٍٞ :هخٍ حُ٘خػ َٓ  ٝك٢ ح٧ٍٝ 

 لظَم حُطَم ُٓ   .٣وق ؿ٘ي١ حٍَُٔٝ ك٢ 

ط٤ِٔ  ٓٔشٝحُوَحكش ُـَٜ ػٍٜٞ ححُظ٢ طٔؼ٠ ا٠ُ حُظلٍَ ٖٓ ٓوِلخص  حُؼ٤ِٔش:  حهَأ ػْ أؿذ : ُوي أٛزلض حُؼو٤ِش ّٕ

 .ؿ٤ٔؼخحَُحه٤ش، كل٢ ٌٛٙ حُٔـظٔؼخص أٛزق حُؼِْ ٗزَحٓخ ٣ظَى أػَح ػ٠ِ ػوٍٞ حُ٘خّ  حُٔـظٔؼخص

 :د( حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٓخ ٣ؤط٢                           :أ( أػَد ٓخ كٞم حُو٢

 خػَ .حْٓ ك                 حْٓ ٌٓخٕ .               ري٫ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .                 ٗؼظخ ؿِٔش .

 حُلن ٝحُو٤َ ٝح٬ُّٔ  ح٩ٗٔخ٤ٗشح١ٌُ ِٜٗض ٓ٘ٚ  حُٔويِّٝٓظو٠ ح٧ٗز٤خء ، ٝحَُٜٔ٘  حَُٓخ٫ص:  حهَأ ػْ أؿذ : حُويّ ١ٖٞٓ ّٖ

 :د( حٓظوَؽ ٖٓ حُؼزخٍس حُٔخروش ٓخ ٣ؤط٢                       :أ( أػَد ٓخ كٞم حُو٢ 

 ٗؼظخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .  كَف ػطق ٝأػَد حُٔؼطٞف .    ٕ .ًَ أٓٔخء حٌُٔخ               حْٓ ٓلؼٍٞ ٝٛخص كؼِٚ .

حُلٞحٍ ، ٝحُظٜي١  ه٤ٔشك٢ اؿَحءحص كٔخ٣ش ح٬ُّٔ ٝاػ٬ء  حُلؼخُشأػ٠ِ ٣زَُ ك٢ حُٔ٘خًٍش  ٓٔظٟٞ:  حهَأ ػْ أؿذ : ٛ٘خى ّٗ

  .ُلٌَس حُؼ٘ق ، ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ أٗ٘طش كٔخ٣ش حُز٤جش ، ٝك٠ ؿٜٞى حُظ٤ٔ٘ش ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

 :د( حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش ٓخ ٣ؤط٢    :ػَد ٓخ كٞم حُو٢أ( أ

 حْٓ ٌٓخٕ ، ُٝٗٚ ، ٝحًًَ كؼِٚ .                        ٤ٛـش ٓزخُـش .

 ٜٓيٖٓ ػو٤يطٜخ ، ٖٝٓ كو٤وش إٔ ١ٜٝ٘خ ٛٞ  حٗط٬هخكوٞم حُطلَ حُؼَر٢  ٤ٓؼخمأٛيٍص حُيٍٝ حُؼَر٤ش   :  حهَأ ػْ أؿذ :ّ٘

 .حُظ٢ ًَٓض ح٩ٗٔخٕ  حُٔخ٤ٓشٍحص ٝحُؼوخكخص، ًحص حُو٤ْ ح٩ٗٔخ٤ٗش حُي٣خٗخص ١ٖٞٓٝ حُل٠خ

 :د( حٓظوَؽ ٖٓ حُلوَس حُٔخروش ٓخ ٣ؤط٢       :أ( ػَد ٓخ كٞم حُو٢

 حْٓ كخػَ ، ٝحًًَ كؼِٚ .  كؼ٬ ٍرخػ٤خ ، ٝٛخص ٓ٘ٚ حْٓ ٌٓخٕ ك٢ ؿِٔش ٖٓ طؼز٤َى .           حْٓ ٌٓخٕ .

حَُٞٛ ر٤ٜ٘ٔخ ، ك٤ؤط٢ ا٤ُٜخ  كِوشٔض ٖٓ حَُٔ٘م ، ٫ٝ ٖٓ حُٔـَد ، ٝاٗٔخ ٢ٛ :  حهَأ ػْ أؿذ : حٗلَىص َٜٓ رؤٜٗخ ٤ُّٙ

 . ػَُِْٜٞٓ٘٘  ٓـخ٫حَُ٘م ٝػِٔخء حُـَد ، ٣ٝظوٌٕٝ ٖٓ أٍٟٜخ  ػِٔخء

      د( حٓظوَؽ ٓخ كٞم حُو٢ .                        أ( أػَد ٓخ كٞم حُو٢ .

 هزَح ُ٘خٓن ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .                   أٓٔخء حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ حُظ٢ ٍٝىص رخُؼزخٍس .

 ٤َٟٔح ٝر٤ٖ ٓٞهؼٚ ٖٓ ح٧ػَحد .                                          ظَكخ ٝر٤ٖ ٗٞػٚ .

 أٓجِش ح٫ٓظلخٕ ٖٓ 
  انطبلقة ( العمل ) اسم زمان ( -انطبلق  -الصباح ) منطلق -ٕ    ٌنبوع ( الخٌر ) تخٌر اسم مكان ( -نبع  -مصر )منبع  -ٔ

 ودع " صػ منه اسم مفعول، واسم زمان وضع ما تؤتى به فً جملةالفعل " است -ٖ

 ضع مكان النقط اسم مكان مناسب. –مصر ...... العرب لبحث قضاٌاهم  -ٗ
 مصر ...... العرب لبحث مشكبلتهم. ضع اسم مكان. -ٙ        صػ من الفعل )سعى( اسم مكان فً جملة مفٌدة. -٘
 من الفعل " اجتمع" ( األسرة.... فً حجرة المعٌشة. ) اسم مكان -3
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 الساعة السادسة.... الشمس. ) اسم زمان من الفعل " طلع" ( -3
 الكعبة.........الحجاج.     )أكمل باسم مكان مناسب( -2

 " اجتمع " صػ من هذا الفعل اسماً للمكان وآخر للزمان فً جملتٌن مختلفتٌن. -ٓٔ
 النادى .... المشجعٌن )اسم مكان ( -ٕٔ     حمام السباحة............السباحٌن)اسم مكان( -ٔٔ
 مصر ...........السٌاح      )ضع مكان النقط اسم مكان مناسبا (  -ٖٔ
  )اسم مكان،اسم مفعول ،اسم زمان( المساء ملتقى الشعراء .كلمة)ملتقى(مشتق نوعه.... -ٗٔ
 شهر سبتمبر ....... األثرٌاء . أكمل باسم زمان مناسب .  -٘ٔ
 الصٌؾ تزداد درجةالحرارة ) اسم زمان مناسب ( مع .......  -ٙٔ 

 بورسعٌد ......... رابع . ضع مكان النقط اسم مكان من شتا (  -3ٔ
 ما تحته خط فٌما ٌؤتً مشتق فما نوعه ؟  -2ٔ                       فتح ....... ) ُصػ من هذا الفعل اسم زمان ( -3ٔ
 األزهار  مفتتحالربٌع  -ٖ  هواٌاته مختارمتفوق الطالب ال -ٕمن إدارة المدرسة للمسابقة  مختارالطالب المتفوق  -ٔ

 " مستنبت " ادخلها فً جمل بحٌث تكون اسم مفعول ، اسم مكان ، اسم فاعل ، اسم زمان  -ٕٓ
 اسم مكان (  –اسم زمان  –الحضارة والسماحة :    ) اسم مفعول  موطنبلدنا  -ٕٔ
 ...... الفجر : مشتق نوعه ........... وفعله ........ مطلع -ٕٕ
 ............ الطٌور إلى أعشابها قبٌل الؽروب    ) اسم زمان (  -ٕٗ   ) اسم مكان (   الصدر............. األسرار   -ٖٕ
 الخامس والعشرون من ٌناٌر ........... الثورة                ) اسم زمان(  -ٕ٘
 اسم مفعول (  –اسم مكان  –) اسم زمان   العام الهجري :   منتهىشهر ذي الحجة  -ٕٙ
 البترول(. مستخرجبٌن نوع المشتق فً العبارة التالٌة:  ) الصحراء  -3ٕ
 ) التربة ............ الشجرة . ) اسم مكان ، و اضبطه -2ٕ    .نوع المشتق  " بٌنفً مصر مستنبتالقطن " -3ٕ

 اسم اآللة
 ا الفعل . اسم مشتق للداللة على اآللة التى ٌإدى بهََ
 اآللة + + طرٌقة صوغ اسم+ +  
 )قٌاسى(  -ٌصاغ اسم اآللة من الفعل الثبلثً و له ثبلثة أوزان هً :  -  //ٔ// 

 مـِـفعـَـال (← مـِـفعـَـال : ) فعل (  ٔ)    
 .    لقط     ،  وزن  ، ،    ذاعمثال :   فتح    ،    نشر   ،    قرض    ،    حرث                       

                                 ↓       ↓            ↓             ↓            ↓           ↓ ↓ 
 ،   مٌزان . ملقاطمذٌاع  ،  ، مـِـفتاح ،  مـِـنشار ،  مـِـقراض  ،  مـِـحراث                               

 باح ، مسراج ، مزمار ، مقٌاس ، مقبلع ، مكٌال .مص ،  مثقاب ،منظار  ،مسماروكذلك :              
  مـِفعـَـل (← مـِفَعـل  :  ) فعل (  ٕ)    

 مثال :   برد    ،      قاد     ،     قّص    .                   
                                            ↓            ↓           ↓ 
 ـبرد   ،   مـِـقود   ،    مـِـقّص   .    مـِ                             

 مصعد  مجهر ، مدفع . ،مدق  ، مشبك ، مضرب ، مكحل ، مقطع ،مشبك  ،مؽزل  ،معول  ،منجل  ،مشرط 
   مـِـفعلة  (← مـِـفعلة :  ) فعل (  ٖ)    

 برى ،   كنس     ،     قرع      ،     صفى     ،      دّق      ،      سطر        مثال  :                 
                            ↓                ↓                   ↓            ↓           ↓          ↓ 

 مـِـبراة ،مـِـد قــّة    ،    مـِـسطرة     مـِـكنسة    ،   مـِقرعة    ،    مـِـصفاة    ،                            

 مفرمة ، مقلة  مغرفة ،،مرآة ،مخرطة،مبشرة ممحاة ،، محبرةمؽسلة ،منقلة ،،مكحلة مكنسة ،، مقشرة، مسبحة، مطرقة،  ملعقة
 )قٌاسى( -ة أوزان أخرى فى اسم اآللة ) وذلك تسهٌبلً لبلستخدام اللؽوي (  من هذه األوزان : استخدم  حدٌثاً  عد  //ٕ//

 ، ناقلة ، باخرة ، طابرة . كاتبة، ،  حاسبة ، حافلة ،ساقٌة   ←  فاعلة ( ٔ)  

الة ( ٕ)   اٌة ←     فعـَـّ الة  ، ثبلجة ،  دفــَـّ  . ، خراطة ةكسار، سٌارة  ،قداحة ،  سماعة ،شواٌة  ،ؼسـَـّ
 ، جاروؾ.            ناقوس حاسوب ←    فاعول(  ٖ)  

  -، أى ال ٌقاس علٌها : (ؼٌر قٌاسٌة)وقد ورد اسم اآللة مشتقاً من أوزان أخرى لكنها   //ٖ//   
 مـُـنصـَـل    .  ←  نصل     ←                     مـُـنخـَـل   .←  نخل      ←                      مـُـفعـَـلمثال :    
 أى  ) ؼٌر مشتق  من أفعال  (                          (جامداً )وقد ٌؤتى اسم اآللة    //ٗ// 
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، مثال :    فؤس   ،   قدوم  ،   ساطور   ،    سكٌن     ،    إبرة   ،   رمح   ،   سٌؾ    ،    شوكة     فرجار          

ٍٝهش ،هِْ  ،   خٍٝمٛ،   ، ساطور شادوؾ ، سندان . شادوؾ الحقٌبة ، قرطاس ،  أزمٌل ،  رحى ، فرجون 

 مبلحظات هامة :
 ٌمكن أن تكون اسم آلة أو صٌؽة مبالؽة . ) مفعال (( الحظ جٌدا أن الكلمات التى على وزن ٔ)

 . صٌؽة مبالؽة       فإذا دلت على من قام بالفعل بكثرة                    
 اسم آلة . فإذا دلت على االلة التى ٌإدى بها الفعل                   

 )صٌؽة مبالؽة (  للخٌر .         ) أى كثٌر إذاعة الخٌر (مذٌاع مثال : محمد            
 ) اسم آلة (  . ) أى آلة إذاعة االخبار ( المذٌاعنسمع االخبار فى                   

 ٌمكن أن تكون اسم آلة أو اسم فاعلة . ) فاعلة (ات التى على وزن ( وكذلك الكلمٕ)
 اسم آلة . فإذا دلت على االلة التى ٌإدى بها الفعل        اسم فاعل .             فإذا دلت على من قام بالفعل .   

 )اسم فاعل(  ) أى التً تسقى  (             أكواب العصٌر الساقٌةمثال : حملت           
 ) اسم آلة (  فً ري األرض . ) أى آلة السقً ( الساقٌةٌستخدم الفبلح                  

 هام وعاجل
 وبالتالى فهى لٌست لها اعراب محدد    ٌعرب حسب موقعه فى الجملة ) وكل المشتقات (اسم اآللة  -ٔ

 اب .وبالتالى فلن ٌسؤل عنها فى سإال االعر    
 فى )االستخراج( ولبلجابه عنها نبحث عن كلمة تدل على ) آلة (اسم اآللة ٌسؤل عن  -ٕ
 من كلمة )سطر / سمع / رأى ( وضعه فى جملة . وعند اجابة هذا السإال البد ان تكون   اسم اآللة هات  -ٖ

 الكلمة فى الفعل الماضى ثم نؤتى باسم اآللة     
 ( .اسم اآللةٌستخدم )اسم انسان( +)         ←  ← ولكى نضعها فى جملة          

 ٌستخدم   محمد  المسطرة  .           ←مسطرة   ← مثال :  سطرة       
 ٌستخدم  محمد السماعة  .          ←سماعة      ← سمع        

 ٌستخدم  محمد المرآة  .           ←مرآة        ← رأى                 
 (مٌزان  –مقٌاس  –مفتاح ) آلة  كؤسماء    ؼالباً شهٌرة تؤتً  كلمات هناك -ٗ

 أٓجِش ح٫ٓظلخٕ ٖٓ 
 سار (. –ذاع  –) طرق     هات اسم اآللة من األفعال اآلتٌة: -ٔ

 اسم آلة من "فرم". -هات المطلوب فً جملة من عندك: -ٖ    " مفتاح " مشتق نوعه:........  وفعله ............. -ٕ
 . ث فً المذٌاع" بٌن نوع كلمة المذٌاع فً الجملة" ما أفصح المذٌاع حٌن ٌتحد -ٗ

 " سمع " صػ من هذا الفعل اسماً لآللة فً جملة من عندك . -ٙ  ( ٌستخدم الفبلح ............... ) اسم آلة من الفعل حرث  -٘

 الفعل نشر( من أدوات النجار ............)اسم آلة من -3  ذاع ( –ذوع  –نكشؾ عن المذٌاع فى مادة .....)ذٌع  -3
 (  آلةٌستعمل الفبلح .........  فً تقلٌب األرض ) أكمل باسم  -2

 الحٌاء ............ كل خٌر                         ) اسم آلة (  -ٓٔ

 صٌؽة مبالؽة (  –اسم آلة  –" :  ) اسم فاعل المذٌاع " نسمع األخبار من  -ٔٔ
 (  اسم فاعل –اسم آلة جامد  –) اسم آلة مشتق              ٌستخدم الجزار الساطور                 -ٕٔ

ِاسمِالتفضيل
حْٓ ٓ٘ظن ػ٠ِ ُٕٝ } أَْكَؼَ { ًٌَُِٔ ٝٓئٗؼٚ } كُْؼ٠َِ { ٤ُيٍ ـــ ك٢ ح٧ؿِذ ـــ  ػ٠ِ إٔ ٤ٗج٤ٖ حٗظًَخ ك٢ ٓؼ٠٘ ُٝحى أكـيٛٔخ ػِـ٠ 

 ح٥هَ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ، ًوُٞ٘خ : ٓلٔي أػِْ ٖٓ ٓؼ٤ي .

أػِْ ٤ٛـض ػ٠ِ ُٕٝ أكؼَ ُظيٍ ػ٠ِ ٤ٗج٤ٖ ًٓؼخ؛ ٛٔخ : حٗـظَحى } ٓلٔـي ٝٓـؼ٤ي{ كـ٢ ٓؼ٘ـ٠ ٓؼـ٤ٖ ؛ ٛـٞ : حُؼِـْ ،  ٬ٗكع إٔ ًِٔش

 ٝإٔ } ٓلًٔيح { ٣ِ٣ي ػ٠ِ } ٓؼ٤ي { ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ .

 ػ٬ػش : –ك٢ أؿِذ كخ٫طٚ  –كخ٧ًٍخٕ حُظ٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜخ حُظل٤٠َ 

 . ٤ٛـش } أكؼَ { ، ٢ٛٝ حْٓ ٓ٘ظن  ك٢ ٓؼ٠٘ هخٙ .٤ٗجخٕ ٣٘ظًَخ ٕ 

  . ٙ٣ُخىس أكيٛٔخ ػ٠ِ ح٥هَ ك٢ ٌٛح حُٔؼ٠٘ حُوخ 

ح ك٤ٔـًيح ًَ أٝ  ٝح١ٌُ ُحى ٠ٔٔ٣ } حُٔل٠َ  { ، ٝح٥هَ ٠ٔٔ٣ : } حُٔل٠ـَ ػ٤ِـٚ  { . ٫ٝ كـَم كـ٢ حُٔؼ٘ـ٠ ٝح٣ُِـخىس ك٤ـٚ إٔ ٣ٌـٕٞ أٓـ

خ .  ًٔ ٤ًٓ 

  على االستمرار والدوام. –فً أؼلب حاالته  –وٌدل اسم التفضٌل 
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     :  إذن، أسلوب التفضٌل ٌتكون من 
   . المفضل :  وهو ما ٌسبق االسم المشتق ، وٌزٌد فٌه المعنى 
  . اسم التفضٌل : وهو االسم المشتق الذي ٌدل على المعنى المشترك بٌن المفضل والمفضل علٌه 
 معنى علٌه . المفضل علٌه : وهو ما ٌقل فٌه المعنى المشترك . وقد ٌحذؾ من الكبلم لداللة ال 

 الحظ الجدول اآلتً :
 المفضل علٌه اسم التفضٌل المفضل أمثلة

 األسد أسرع الفيد الفيد أسرع من األسد
 عمر أكبر ............... أخواك أكبر من عمر

 كاف الخطاب ............... أختاك أختاك أصغر منك
 ............... أشجع األوالد األوالد أشجع من البنات

 األوالد ............... البنات لبنات أذكى من األوالدا
 رجال القرية أكرم ............... أبوك أكرم رجل في القرية

 مصادر التشريع ............... القرآن والسنة القرآن والسنة أفضل مصدرين لمتشريع
 ............... أنجب فاطمة وأختيا فاطمة وأختيا أنجب طالبتين

 عمال المؤسسة ............... ىؤالء ء أحسن عمال في المؤسسة.ىؤال
 عاملت المصنع أقدم ............... أنتن أقدم عاملت في المصنع

 التلميذ ............... عمرو وأحمد عمر وأحمد أحسن التلميذ
 ............... أفضل خديجة وسعاد خديجة وسعاد أفضل النساء

 الناس ............... رسل اهلل رف الناسرسل اهلل ىم أش
 محذوف لداللة المعنى عميو الُمثمى ............... اتبع الطريقة المثمى للنتفاع بالوقت

 محذوف لداللة المعنى عميو ............... الولدان ىذان ىما الولدان األكبران
 ............... الفضميان أمك وعمتك أمك وعمتك ىما المرأتان الفضميان

 محذوف لداللة المعنى عميو ............... المؤمنون المؤمنون ىم األعمون
 ............... أجمل الوردة ىذه الوردة أجمل من غيرىا

 محذوف لداللة المعنى عميو ............... الفتاة ىذه الفتاة الفضمى
 َكؼَ ٓٔظٞف ١َُِٝ٘ ح٥ط٤ش : ٣ٜخؽ حْٓ حُظل٤٠َ ـ ٓزخَٗس ـ ػ٠ِ ُٕٝ " أَْكــَؼ  ًَ ٖٓ " 
             . إٔ ٣ٌٕٞ كؼ٬ً ٓخ٤ًٟخ  .  ـ ػِْ ـ ٓٔغ ّ َُ ًَ  إٔ ٣ٌٕٞ كؼ٬ ػ٬ػ٤خ ، ٓؼَ : 

 ،خ ًّٓ  ك٬ ٣٘ظن ٖٓ} ًخٕ ٝأهٞحطٜخ{؛٧ٜٗخ أكؼخٍ ٗخهٜش ُي٫ُظٜخ ػ٠ِ حُِٖٓ ىٕٝ حُليع .  إٔ ٣ٌٕٞ طخ

  ، إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼزظخ ُ٘ٔل٢ ، ٓؼَ : } ٓخ ػِْ ، ُْ ٣ؼِْ { .ك٬ ٣٘ظن ٖٓ ح 

  ، ِّٞإٔ ٣ٌٕٞ ٓز٤٘خ ُِٔؼ . َك٬ ٣٘ظن ٖٓ حُٔز٢٘ ُِٔـٍٜٞ ، ٓؼَ : ًٞكت ، ه٤ 

  ْكـ٬ ٣٘ـظن  -إٔ ٣ٌٕٞ ٓظَٜكخ ، أ١ : ٣ؤط٢ ٓ٘ٚ ح٠ُٔخٍع ٝحُٔخ٢ٟ ٝح٧َٓ . أٓخ حُـخٓي ، ٓؼَ : ٗؼْ ، ٝرجْ ، ٝػٔـ٠ ، ُٝـ٤

 ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ .

 ُِظلــخٝص ، أ١ : ٣ٌــٕٞ حُلؼــَ ٛــخًُلخ ُِٔلخٟــِش رخ٣ُِــخىس أٝ حُ٘وٜــخٕ ، كــ٬ ٣٘ــظن ٓــٖ ح٧كؼــخٍ : } ٓــخص ، ك٘ــ٢ ،  إٔ ٣ٌــٕٞ هــخر٬

 ِٛي ، ؿَم ، ػ٠ٔ ، كَم ، ٛؼن { ؛ ٧ٜٗخ ٫ ط٣ِي ٫ٝ ط٘وٚ .

 ٤َِْـش ، ٓؼـَ : أ أكٔـَ  -ػـَؽ ٝػَؿـخء أ٫ ٣ٌٕٞ حُٞٛق ٓ٘ٚ ػ٠ِ } أكؼَ { ح١ٌُ ٓئٗؼٚ } كؼ٬ء { ، حُيحٍ ػ٠ِ ػ٤ذ أٝ ُٕٞ أٝ ِك

 ...  -أًلَ ًٝل٬ء  –ٝكَٔحء 

 : ح٧كؼخٍ حُٔلظويس أكي ح١َُٝ٘ حُٔخروش ػ٠ِ ه٤ٖٔٔ ، ٛٔخ ًخُظخ٢ُ 
 :ٞٛٝ ، هْٔ ٫ ٣ؤط٢ ٓ٘ٚ حْٓ حُظل٤٠َ ٓطِوًخ 

  . } ح٧كؼخٍ حُ٘خهٜش :} ًخٕ ٝأهٞحطٜخ 
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  { .  -ِٛي  –ك٢٘  –ح٧كؼخٍ ؿ٤َ حُوخرِش ُِظلخٝص : } ٓخص ... 

  ْ٤ُْ { . –ػ٠ٔ  –ْٗؼْ  –ح٧كؼخٍ حُـخٓيس : } رج 

 : ٕحُؤْ حُؼخ٢ٗ ٣ظَٞٛ ا٠ُ حُظل٤٠َ ٓ٘ٚ رؤ 
 ْٗؤط٢ رلؼَ ٓٔخػي ٓٔظٞف ١َُِٝ٘ ، ٜٝٗٞؿٚ ػ٠ِ ُٕٝ } أكؼَ { ، ٣ٌٕٝٞ ٛٞ حٓـ  : 

  َك٠َُ     َأَْك٠َ  َُـ ٛ       َأٛـ  ًَُز       ََز ًْ    ٍ   أ١ٞ ١خٍ  أؿ٠ِ      ؿ٬  أ

     ٓخء         أٓٞأ  ٟٝق   أٟٝق  َّٗي     أٗي  ّ َُ ً        ًَّأ  ِْػ    ِْأػ 

  ك٬  أك٠ِ  َ ُٔ ُٖٔ  أؿَٔ  ؿ خ  أػظْ  ػظُْ  أكٖٔ    ك َٜ  أى٠ٗ  ىٗخ  أه٠ٜ    هَ

 ُ٘ٔل٤ش ، أٝ حُٔز٤٘ش ُِٔـٍٜٞ { . } ؿ٤َ حُؼ٬ػ٤ش ، أٝ ح٧كؼخٍ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ػ٤ذ أٝ ُٕٞ أٝ ك٤ِش { . } ح 

 . } ح ٜٓ٘ٞرًخ ، ٝٛٞ ٖٓ ٗٞع } حُظ٤٤ِٔ حُِٔلٞظ ًِ  ٣ٝؼَد حُٜٔيٍ ح٣َُٜق ط٤٤ٔ

 . ٞ٣ٝؼَد حُٜٔيٍ حُٔئٍٝ ٜٓ٘ٞرًخ ػ٠ِ ِٗع حُوخك 
 ٓؼخٍ حْٓ حُظل٤٠َ ٓ٘ٚ ٗٞػٚ حُلؼَ

 برج القاىرة أكثر ارتفاًعا من اليرم األكبر أكثر ارتفاعا غير ثلثي ارتفع
 السماء أشد زرقة نياًرا أشـد زرقة يدل عمى لون رقز 

 الطالب المجد أحق أن يكافأ أحق أن يكافأ مبني لممجيول يكافأ
 المواطن الشريف أجدر أال ييمل حق وطنو عميو أجدر أال ييمل منفي ال ييمل
 الزعماء المخمصون أكثر تضحية  أكثر تضحية غير ثلثي ضحَّى
 الورد أشد احمراًرا احمرارا أشد يدل عمى لون احمرّ 
 الصدق أحق ما قيل أحق ما قيل مبني لممجيول قيل
 السعودية  أكثر  إنتاجا  لمبترول من مصر   إنتاجا  أكثر  ثلثي غير أنتج
 ورق الميمون أشد خضرًة من ورق القصب خضرةً  أشد  لون عمى يدل خُضر
ق    لممجيول مبني ُيـــتَّب ع ق   ُيتَّب ع   أ ن أ ح  ق  أ ن ُيتَّب ع   اْلح   أ ح 

 در أال يقصر في حق وطنوجالمصري أ يقصر أال أقدر  منفي ال يقصر
 مصر أحق أن ُيعنى بيا ُيعنى أن أحق  لممجيول مبني  ُيعنى
 محمد أقوى إيماًنا من عمي أقوى إيماًنا غير ثلثي آمن
 رمات اهللالمؤمن أشد تعظيًما لح  تعظيًما أشد  ثلثي غير عظَّم

 الحضـارة أجـدر  أال نيمميـا نيمميـا أال  أجـدر منفي ال ييمل
 الميمل أحـق  أن ُيع ـاق ـب   ُيع ـاق ـب   أن  أحـق   لممجيول مبني يعاق ب
 ر تعاوًنا من أخيوثمحمد أك تعاوًنا أكثر غير ثلثي  تعاون
 القصب الميمون أشد  صفرة من ورق صفرة أشد    لون عمى يدل صُفر

 ىذه أقنى حمرة  ، وىي أشد حوال  حوال أشد حمرة أقنى وعيب لون حمر ـ حول
 إنو أحق أن ُيحتر م     ُيحتر م أن أحق   لممجيول مبني ُيحتر م

 ىم أولى أال ُييمموا ُييمموا أال   لممجيول مبني نُييمموال 
 وىو أنصع بياضا بياضا أنصع لون عمى يدل أبيض

 وأعز  أال يتفاخروا يتفاخروا أال يمنف ال يتفاخر
 الحق أحق أن ُيتبع ُيتبع أن أحق   لممجيول مبني ُيتبع

 : اػَحد أِٓٞد حُظل٤٠َ
 . ٣ؼَد حُٔل٠َ كٔذ كخؿش حُـِٔش 
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 . ٣ؼَد حْٓ حُظل٤٠َ كٔذ كخؿش حُـِٔش 

 : اًح ًخٕ حُٔل٠َ ػ٤ِٚ ٓؼَكش أٝ ٌَٗس ، ٝٝهغ ٓزخَٗس رؼي حْٓ حُظل٤٠َ ٣ؼَد 

 كخ١ٔش أ٠ًً ١خُزش  ٓلٔي أ٠ًً ١خُذ   . حُطـ٬دِ ٓلٔي أٗزٚ        } ٓـ٠ـخكًخ اُـ٤ــٚ {           

 حْٓ حُظل٤٠َ أَٜٓ ىٍّ   حُؼَر٤ش. كَٝعحُ٘لٞ أك٠َ        } ٓـ٠ـخكًخ اُـ٤ــٚ {           

 أػظْ ى٣ٖ ح٬ٓ٩ّ   ٬ُِّٔ. حُطَمحُؼيٍ أك٠َ        } ٓـ٠ـخكًخ اُـ٤ــٚ {           

 ًخٕ أرٞ رٌَ حُٜي٣ن أٛيم ٛخكذ .  ٗز٢  ٓلٔي أػظــْ        } ٓـ٠ـخكًخ اُـ٤ــٚ {           

  : ح رٖٔ {       اًح ٓزن حُٔل٠َ ػ٤ِٚ رٖٔ ٣ؼَد ًٍ خ ٓـَٝ ًٔ  ك٢ حُزخ١َ حُظٔخى١ح٫ػظَحف رخُلن أك٠َ ٖٓ        } حٓ

 حُٔ٘ظًَش( ٣ؼَد :  ح٫ْٓ حٌَُ٘س حُٜٔ٘ٞد رؼي حْٓ حُظل٤٠َ )حُٜلش 

ح ٜٓ٘ٞرًخ {               ًِ  ُهـِـوًــــخٓلٔي أػظــْ                                    ُِٓ٘شٓلٔي ح٠ٔٓ٧       } ط٤٤ٔ

 هام وعاجل
  : ّخ ٖٓ ٤ٓخم ح٬ٌُ ًٓ  ٣ـُٞ كٌف حُٔل٠َ ػ٤ِٚ اًح ًخٕ ٓلٜٞ

 ، أ١ : ٝح٥هَس ه٤َ ٖٓ حُي٤ٗخ ، ٝأرو٠ ٜٓ٘خ .  ٝأرو٠ ٝح٥هَس ه٤َ    :ٓؼَ هُٞٚ 

 ٝٓؼَ هُٞ٘خ : حُؼخُْ ح٧ػ٠ِ ُِٓ٘ش . أ١ : ح٧ػ٠ِ ُِٓ٘ش ٖٓ ؿ٤َٙ .

 َحَُؿخٍ ٓؼ٤ي{ . أٗـغ{ ، أٝ}  حَُؿخٍ،ك٘وٍٞ:}ٓؼ٤ي أٗـغ  هي ٣ظويّ حُٔل٠َ ػ٤ِٚ ػ٠ِ حُٔل٠ 

 } ٓؼَ :  ، حْٓ حُظل٤٠َ ًٌَُِٔ } أكؼَ { ، ُِٝٔئٗغ  } كُْؼ٠ِ 

 ك٠ِ٠ُْ  ًُزَٟ / أَْك٠ََ  ُػظ٠ٔ / أًزَ  أػظْ 

 ٓل٠ِ . ػ٤ِخ / أٓلَ  أػ٠ِ  ٛـَٟ / أٛـَ 

 : ح ، ٝٓئٗؼًخ ، ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ًَ  حْٓ حُظل٤٠َ ٣ؤط٢ ٓؼ٠٘ ، ٝؿًٔؼخ ، ًٌٝٓ

  )َٓؼ٠٘ )أَْكَؼ  َأكؼ٬ٕ( ، ٓؼَ : )أك٠(  ٍأك٬٠ٕ( ، ٝ)أؿي . )ٕأؿيٍح 

  ُْؼ٠ِ ( ٓؼ٠٘ ) ك  كؼ٤ِخٕ( ، ٓؼَ : )ك٠ِ٠ُ(  َٟك٤ِ٠خٕ( ، ٝ )ًز   . )ًٕز٣َخ 

 )َؿٔغ )أَْكَؼ ََز ًْ  أػخظْ ٝأػظٕٔٞ( . أًخرَ ٝأًزَٕٝ(،ٝ)أػظْ  )أَكَخِػَ ٝأكؼِٕٞ(،ٓؼَ : )أ

  ) ؿٔغ ) كُْؼ٠ِ كُْؼ٤ِخص ( ، ٓؼَ : ) ك٠ِ٠ُْ (  َٟك٤ِ٠ُْخص ( ، ٝ ) ًز . ) ًز٣َخص 

 .  حُل٠ِ٠ٌٛٙ حُطخُزش  .                          ح٧ك٠َحُطخُذ  ٌٛح ٗوٍٞ : 

          ٕح٧ك٬٠ٌٕٛحٕ حُطخُزخ                     .  ٕحُل٤ِ٠خٕٛخطخٕ حُطخُزظخ  . 

          ح٧كخَٟٛئ٫ء حُط٬د                       .  حُل٤ِ٠خصٛئ٫ء حُطخُزخص  . 

          حُط٬د .                    َأك٠ٌٛح حُطخُذ  حُطخُزخص . ك٠ِ٠ٌٛٙ حُطخُزش 

          ٕحُط٬د .                  أك٬٠ٌٛحٕ حُطخُزخ  ٕحُطخُزخص .  ك٤ِ٠خٛخطخٕ حُطخُزظخ 

          حُط٬د .                 أكخَٟٛئ٫ء حُط٬د  حُطخُزخص .  ك٤ِ٠خصٛئ٫ء حُطخُزخص 

 ٓلٔـي  ْٓ حُظل٤٠َ حُٔٔخػي ُِلؼَ حُٔطخرن ١َُِٝ٘  ، ٓؼِٔـخ أط٤٘ـخ رـٚ ُِلؼـَ ؿ٤ـَ حُٔطـخرن ُِ٘ـ١َٝ ، ك٘وـٍٞ :٣ـُٞ إٔ ٗؤط٢ رخ

خٖٓ ١خٍم  . أٝ ٗوٍٞ : ٓلٔي  أًَّ ًٓ  ٖٓ ١خٍم . أًؼَ ًَ

 ٖٓ حَُٜ٘ .           أًؼَ ٛلخءً ٖٓ حَُٜ٘ .    أٝ ٗوٍٞ : حُزلَ  أٛل٠ٝٗوٍٞ : حُزلَ 

 { َاًح ىٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٣ـُٞ حُظل٤٠َ ٖٓ حُلؼ  } ؛  -ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ  -حٌَُٔ أٝ ح٠ُؼق أٝ حُز٬ىس   ٓخص 

 هِزخ ٓ٘ٚ ـ أ١ : أٟؼق . أٓٞصُ ك٘وٍٞ : ٛٞ 

  ُٚٞهي طَى ٤ٛـش "أكؼَ" ُـ٤َ حُظل٤٠َ ، ًو  :  ٌْرٌْ  أػـٍِْرــــ    .ٌْأ١: ػخُْ ر، 

٤َٖٛ ػ٤ِٚ .  ػ٤ِٚ  ٕأٛٞٝٛٞ ح١ٌُ ٣زيأ حُوِن ػْ ٣ؼ٤يٙ ٝٛٞ    :ٝهُٞٚ      . أ١ : 

  { ـ َكـذّ ٍٝىص حٌُِٔـخص َّ { ًؤٓـٔخء طل٠ـ٤َ ، ٌُٜٝ٘ـخ هِـض ٓـٖ ٛٔـِس } أكؼـَ { ؛ ٌُؼـَس ح٫ٓـظؼٔخٍ ، ٝح٧ٛـَ ك٤ٜـخ :  ه٤ـَ ـ ٗـ

َّ ـ أَكذ}  َٗ  { ، ٖٝٓ أٓؼِش ًُي :  أْه٤ََ ـ أ

َ  ٝح٥هَس    :هُٞٚ  َ  هخٍ أٗظْ    :. ٝهُٞٚ   ٝأرو٠  هـ٤  . خٗخ ٌٓ ٗــ

ِْ٘ؼَض ٤ْٗجخً كؤًَؼََص حَُُٞٞع رٚ       ٝ ُٓ ِ٘ؼخ َكذُّ ٝهٍٞ حُ٘خػَ:      ُٓ ِٕ ٓخ   ٢ٍٗء ا٠ُ ح٩ِٗٔخ

  ح٧كؼخٍ حُيحُش ػ٠ِ ح٧ُٞحٕ ٝحُؼ٤ٞد ٫ ٣ٜخؽ ٜٓ٘خ أكؼَ حُظل٤٠َ ٓزخَٗس اًح ًخٗض ح٧ُٞحٕ ٝحُؼ٤ٞد ك٤ٔش ظخَٛس . أٓـخ إ ًخٗـض

ٓ٘ـٚ ، أٝ :  أٍػـٖٓ٘ـٚ ، أٝ :  أكٔـنٓـٖ كـ٬ٕ ، أٝ :  أرِـْٚٓ حُظل٤٠َ ٓزخَٗس ؛ ٓؼَ : كـ٬ٕ ٓؼ٣ٞ٘ش ىحه٤ِش ك٤ٜق إٔ ٣ٜخؽ ٜٓ٘خ ح

ح ٓ٘ٚ ، ٝ... ٝ...  أٓٞى٣ََٓس ٓ٘ٚ ، أٝ :  أر٤ٞٓ٘ٚ ، أٝ  أػـْٓ٘ٚ ، أٝ :  أهَمٓ٘ٚ، أٝ:  أٛٞؽ ًَ ٤ٟٔ 

 
 


